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ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури

УДК 801.14/2
Татьяна Суходуб

(Киев, Украина)

 «БудЕм ЖЕ СтаратЬСЯ ХороШо мЫСЛитЬ…» 
(о памятных мгновениях бесед с С.Б. Крымским)

У статті наводяться спогади автора статті про пам’ятні моменти спілкування із 
С.Б. Кримським, наводяться міркування філософа про різні важливі категорії людсько-
го буття, його реалії, зокрема про «розмову», «бесіду», «спілкування», «мислення». 

Ключові слова: філософ, бесіда, розмова, подія, мислення
В статье представлены воспоминания автора статьи о памятных моментах об-

щения с С.Б. Крымским, приводятся соображения философа относительно различных 
категорий человеческого бытия, его реалий, например, о «разговоре», «беседе», «обще-
нии», «мышлении».

Ключевые слова: философ, беседа, разговор, событие, мышление

В толковых словарях, служащих как для прояснения значений слов, так и для «вра-
зумления» нас, живущих словом и в слове, понятия «беседа» и «разговор» фактически 
отождествляются. Не выводится различие и между «собеседником» и «участником разго-
вора». Однако все, кто знал Сергея Борисовича Крымского лично, согласятся, пожалуй, с 
тем, что применительно к нему «беседа» и «разговор» вряд ли могут восприниматься по-
нятиями синонимичными. Жизнь Философа, способ его общения с другими, созданный 
им особого порядка «разговорный жанр» даёт основание для их чёткого разграничения. 

Разговор – объединение скорее формальное говорящих, часто не слышащих и не слу-
шающих друг друга. Беседа же предполагает восприимчивость к Другим, к их духовному 
«содержанию», настроенность на общую тему, многоголосный диалог, одаривающий со-
беседников мыслью свободной, значимой для всех, кто выявил небезразличие к поставлен-
ной проблеме. В разговоре разность взглядов разъединяет людей, поэтому, однажды обна-
ружив несовпадение друг с другом, они уже не ищут повода для общения. В беседе же при 
разности позиций другое проявляет себя не чужим и неоднозначно чуждым, а инаковое 
становится также важным, ибо в этом ином мнении – убеждения человека, которыми нель-
зя пренебречь. Неслучайно, С. Б. Крымский любил повторять слова Вольтера, утверждав-
шего, что даже при чуждости, «враждебности» мнения собеседника за его право свободно 
высказываться он «готов пожертвовать своей жизнью». И это понятно, ведь в мироотноше-
нии, пусть и опосредованно, просматриваются личностные убеждения, проявленные в по-
ступках (которые нельзя не «повторить», по-своему, конечно), принципы (которым нельзя 
изменить – себя потеряешь), ошибки (а за них мы все платим жизнью). 
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В этом смысле для С.Б. Крымского общение с другими – коллегами, учениками, чи-
тателями, зрителями, журналистами или просто прохожими (а к нему часто подходили 
на улице незнакомые люди, узнавая и благодарствуя за мысли, воспринятые как свои…), 
никогда не было обычным разговором, когда слово произносится по заведенным пра-
вилам общепринятой учтивости. Это всегда была б е с е д а, в которую он входил как 
в особое состояние с ó б ы т и я с Другими, т.е. жизни, совмещённой во времени и 
пространстве с теми, кто близок, значим, дорог, интересен или кто просто в данный мо-
мент оказался рядом и уже поэтому и к нему недопустимо было быть невнимательным... 
Сергей Борисович тут же считал необходимым взять на себя ответственность, подумать 
о комфортном пребывании Другого рядом с собой, даже если этот другой был просто 
соседом по купе. А в разговоре, который был беседой, личностным общением, как мне 
представляется, для Крымского было важно, доверяя свои мысли Другому (буквально 
– вверяя, т.е. веря как себе), испытывать и с его стороны такую же меру близости, важ-
но было выслушивать и вслушиваться в другое «я», понимая в нём порой и то, чего 
невозможно и высказать-то было в словах, ограничивающих абстрактностью своей все 
наши переживания… В этом отношении Сергей Борисович принадлежал к тем редким 
людям, «поле» существования которых (при всей масштабности личности!) оставалось 
неэгоцентрированным, вмещающим в себя и мир других, да что там – целый универсум 
(и умеющих говорить с ним на равных).

Эта личностная особенность срабатывала таким образом, что общение для философа 
было столь же естественным, как и дыхание. В какой бы аудитории он не находился, ему 
всегда было чрезвычайно важно задать общий тон беседы, найти интересный предмет 
обсуждения, нетривиальную тему, предложить совместно подумать о чём-то или по-
чувствовать нечто, объединяющее присутствующих эмоционально близкими пережи-
ваниями, натолкнуть на мысль, выявить контекст, вне которого нельзя разрешить ту или 
иную проблему. Такого рода интеллектуальные посылы, своеобразные психологические 
«толчки» часто «спящему» сознанию не вычеркнуть из памяти. И дело тут не в «про-
фессиональной» потребности или «обязанности» философа м ы с л и т ь, а, скорее, в по-
нимании мысли как потенциально действенного условия человеческого бытия, а также 
в его искренней, глубоко переживаемой, непростой и нелёгкой любви к людям. Поэтому, 
сохраняя неподдельный интерес к ним и убеждённость в том, что слово не может не быть 
делом, для Крымского значимо было определяться «в своём кругу» (а круг этот был весь-
ма широк) с темой беседы таким образом, чтобы найти в ней место каждому участнику, 
не обойти никого своим вниманием. Живя с такой особой психологической настроен-
ностью на человека, понятно, почему довольно часто после общения с коллегами Сергей 
Борисович, как бы проверяя себя (а насколько он смог ощутить общий настрой или на-
строение кого-либо одного), мог поинтересоваться: «Вам не было скучно?.. Мне важно 
было найти тему, интересную для всех … (или: «воспринимаемую этой аудиторией»)»; 
«… хотелось немного «растормошить» NN, сегодня особенно грустную…». 

Причём такого рода «общением» мог быть серьёзный теоретический дискурс в сре-
де профессионалов, дискуссия на конференции, публичное выступление или обмен 
мнениями во время дружеского застолья – не важно. Не столь принципиальное значе-
ние имел и круг собеседников, хотя Сергей Борисович, как никто знал, как нужно го-
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ворить с молодёжной аудиторией, учительской, журналистской, писательской или со 
священнослужителями. Он блестяще выступал и на многочисленных международных 
научных форумах, и в аспирантской, студенческой аудиториях. С таким же азартом, 
накалом, эмоционально насыщенно, поднимая глубокие метафизические проблемы, 
апеллируя к современности или к древнейшим культурным пластам, он мог говорить 
и с одним единственным собеседником, прохаживаясь по институтскому коридору или 
парку на Владимирской горке. Неизменным в беседах Крымского оставалось одно – об-
щение должно было быть продуктивным, наполненным взаимным интересом, творческим 
осмыслением проблемы. То есть, для Сергея Борисовича важно было не просто иметь ау-
диторию (ценность которой он неизменно подчёркивал), значит – возможность говорить, 
делиться наработанным опытом философского постижения бытия, но не менее важно 
было и его желание вслушиваться, образно говоря, и в голос других, иметь отклик, видеть 
подлинные, незамутнённые обыденными обстоятельствами лица своих собеседников. 

В этом отношении он часто подчёркивал, что человек бытийствует, самоопределя-
ясь, дуально: творя свою жизнь как «произведение искусства» и тем самым, создавая 
себя как «личность-персону», а, с другой стороны, существуя определённым образом и 
в повседневных делах, как «эмпирическая личность». Если последняя «открывается» в 
обыденном опыте жизни: в чувственных состояниях, волевых действиях, психических 
особенностях реакции на обстоятельства, что может само по себе неоднозначно воспри-
ниматься окружающими и не всегда соответствовать идеалу, то первая представляет со-
бой то, что задумал о ней Бог и рождается «за границами» этой «бытовой» повседнев-
ности. Это л и ц о человека, смотрящего как бы из «зазеркалья», поэтому не всем и не 
всегда дано увидеть в каждодневной суете его истинным, однако в общении, наставлял 
Крымский, важно рассмотреть именно этот сокрытый привычными проявлениями чело-
веческий образ. С такой установкой философ и относился ко всем, кто попадал в его жизнен-
ную орбиту: видя в человеке, прежде всего, то потенциальное лицо, которое сам человек мог 
так и не обрести, не соединить в себе эти два образа так, чтобы разные его «лики» идеально 
совпали, дали бы неразмытую (а психологически точнее было бы сказать – незамутнённую 
собственным несовершенством) линию автопортрета. И хотя на этом пути отношения к дру-
гим случались и горькие разочарования (увы, не для всех эта позиция философа послужила 
поводом для самосовершенствования), Сергей Борисович не изменял однажды выбранному 
принципу и потому видел некоторых людей лучшими, чем они были на самом деле. 

Мне кажется, что беседа помогала С.Б. Крымскому чувствовать своё время многомерно, 
воспринимать его с разных позиций, в контексте индивидуально расходящихся «миров». 
Кроме того, поверяя мысли другим, он мог филигранно их оттачивать, видеть мгновенную 
реакцию на свои идеи. Однако, безусловно, смысл его бесед заключался в ином. Беседа 
всегда выстраивалась как соучастливое, оживлённое, лучше сказать – о-жúв-ленное лич-
ностью Философа общение, которое он переживал, я бы подчеркнула, эстетически. То 
есть, из той особой личностной «глуби» (и з н у т р и), из того, одному ему ведомого 
культурного универсума, которые только и способны наполнять межличностные отно-
шения светом общего д у х о в н о г о пути (связанного, по его определению, с переводом 
культурой выработанных ценностей в поступки) и соотносящегося с категорией прекрас-
ного как кратчайшего пути, как любил повторять Сергей Борисович, к совершенству.
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Иначе говоря, Крымского отличала в общении такая степень н е б е з р а з л и ч и я 
к собеседнику, к предмету разговора, которую точнее всего можно было бы охарактери-
зовать, немного перефразировав высказывание О. Генри: «в безвкусном тесте существо-
вания» беседы с Крымским были теми «изюминками», которые позволяли «держаться» 
в сложных жизненных обстоятельствах, надеяться на ненапрасность пережитых страда-
ний, убеждаться в с и л е культуры, философии, человеческого духа, жить «поперечно», 
вопреки всей той степени равнодушия к интеллектуальной традиции, которую столь уж 
привычно демонстрирует наше «безвременье». В этих обстоятельствах г о в о р и т ь 
– означало помогать жить, думать, понимать и принимать исторический опыт, сопроти-
вляться, иметь мужество мыслить вопреки…, нести в себе «вечность» культа ч е л о в е ч 
н о с т и, «верховных ценностей»… Отсюда, думаю, неслучайно в последние десятиле-
тия С.Б. Крымский много публиковался в периодической печати, давал многочисленные 
интервью, как будто желая уберечь, спасти современников от крайней степени безверия, 
разочарования, личностно-психологического крушения. 

Говорить Сергею Борисовичу приходилось много: лекции, доклады на научных конфе-
ренциях, публичные выступления на разного рода форумах, столь любимые им экскурсии 
по Киеву (которые Сергей Борисович проводил всегда с удовольствием, эстетически на-
слаждаясь неподдельным интересом других к любимому им Городу), участие в «круглых 
столах», в радио- и телепередачах, консультации аспирантов, многочисленные интервью 
СМИ… Но все эти разнообразные словесные жанры объединяет, пожалуй, одна черта – 
немонологичность С л о в а Крымского. Это всегда был не просто разговор «на заданную 
тему», объединяющий людей желанием высказаться, словесно обменяться сведениями, 
дать свой ответ на поставленный вопрос, а именно – б е с е д о й, «обменом» совершен-
но иного порядка – духовно-нравственными позициями, интеллектуальными оценками 
событий или культурных феноменов, в конечном счете – личностями. Как-то Сергей Бо-
рисович сказал: «… плохое слово «обмен», но без него не обойтись в определении люб-
ви. Любовь полнокровна, когда имеет место «обмен» личностями»1. 

Между собеседниками, я уверена, срабатывает тот же закон. Поэтому быть «собе-
седником» Крымского было ответственно и не просто, так как это невольно требова-
ло такой же личностной самоотдачи, такой же предельной нацеленности на другое «я», 
такой же степени небезразличия к «миру людей», которые проявлял он, чувствуя себя 
«обязанным» не просто войти в ситуацию Другого, но и быть долженствующим по отно-
шению к нему. Именно поэтому философ жил с особым чувством ответственности за 
других: помогать, оберегать, заботиться, удивительным образом точно определяя, когда 
нужно быть рядом и как проявить себя... Деликатность в отношениях была предельной 
и настолько трогательной, что чувствовалась в нём боязнь ранить даже «чрезмерным» 
вниманием, которое в наше время отчуждённой «индивидуализации» вряд ли, по-моему, 
может быть нарушающим меру. 

С.Б. Крымский как бы всем своим образом жизни, отношением к людям (не знаю 
никого другого, в ком бы эта культура общения хоть отдалённо «повторялась» бы) 
показывал, что собеседник – это не тот, кто участвует в беседе, а тот, кто проявляет 
участие. Чего стоило ему быть именно таким собеседником (неизменно относящимся 
с эмпатией к другим не только в разговоре, который когда-то всё-таки заканчивался, но 
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и в жизни), конечно, знал только он. Мне же хочется отметить, что замечательное это 
качество дружеского у ч а с т и я наблюдалось в большом и малом. Добровольно при-
нятая обязанность заботы о других имела место в сложных жизненных обстоятельствах, 
о которых Сергей Борисович не забывал и неизменно интересовался, чем он лично мо-
жет помочь. Заинтересованность в Других можно было наблюдать и тогда, когда, имея 
несколько свободных минут, к примеру, до начала лекции, Сергей Борисович мог пе-
ренастроить грустных коллег на оптимистическое мироощущение или развлечь скуча-
ющих интересным рассказом, наблюдением или злободневным, чаще – историческим, 
анекдотом. Обратить внимание на тех, кто рядом, ободрить их добрым словом было для 
него естественной поведенческой установкой, жизненным правилом. Он чувствовал 
себя обязанным отдавать, понимать, защищать, считая такое отношение к Другим для 
человека н о р м а л ь н ы м состоянием, хотя со стороны, в наш век у(или рас)терянной 
человечности, прагматически растащенной на предельно эгоцентрированные интересы, 
это могло восприниматься как чудо. 

А как не вспомнить о товарищеском общении среди коллег и друзей, где Сергей Бори-
сович неизменно был центром «притяжения», неиссякаемым источником мудрых мыслей 
и иронических, остроумных замечаний, тонких и необидных характеристик, шутливых 
предложений («А не спеть ли нам на английском, пусть «начальство» думает, что это 
«иностранцы» так веселятся!»2). А каким непревзойдённым рассказчиком он был! Не-
возможно представить наши кафедральные «посиделки» без его точного, учитывающего 
все нюансы происходящего, мудрого слова, при этом объединяющего всех р а д о с т ь 
ю бытия, желанием жить, чувствовать, мыслить, вдохновляться столь неоднозначной «к 
а р т и н о й», которая и есть ж и з н ь3. А «инструментов» вдохновения у Сергея Бори-
совича было множество: это и рассказы о событиях и людях, это и анекдоты, истории, 
легенды, притчи (часто им же самим и созданные). И витало во всём этом что-то от духа 
античной культурной традиции. Как будто философ естественным образом нёс в себе, 
внимал словам Плутарха: «Беседа должна быть столь же общим достоянием пирующих, 
как и вино». «По Крымскому», правда, такого рода «беседы» должны были обязательно 
проходить с радостным душевным настроем. Неслучайно, от него часто можно было 
услышать: «Боюсь слишком серьёзных людей…». Как мне представляется, любовь к Фи-
лософии и к Жизни рождала в нём такую гармоническую полноту бытия, о которой так 
мечтал Ницше, беспокоясь разделением культуры на «аполлоновское» и «дионисийское» 
начала. В Сергее Борисовиче эти линии жизне- и культуротворчества срослись нерас-
торжимо, естественно, уникально. 

Но какими бы талантами неповторимый Крымский, искромётный в слове, жес-
тах, поступках, не обладал, приоритетным, главным в его жизни было одно: ж и т ь 
ф и л о с о ф о м. 

Он и был прежде всего ф и л о с о ф о м, значит имел предельно личностный опыт 
смысловых ответов на метафизические, столь непростые в современную эпоху, вопросы, 
владел уникальным искусством видеть проблемные ситуации и предлагать свои способы 
их разрешения. В этом отношении у Сергея Борисовича Крымского как «вопрошаний», 
так и способов разрешения проблемных вопросов было столько, что хватило бы не на 
одну, образно говоря, философскую судьбу. 
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Он был п о д л и н н ы м философом, значит «монадной личностью». Этот особый тип 
в культурной истории человечества подмечен именно С.Б. Крымским, но он и сам под 
него подпадал, соответствовал по своим человеческим качествам. Монадность понима-
лась мыслителем как «добродетели личности, её способность репрезентировать целый 
мир в границах индивидуальности. И не просто репрезентировать, а давать образцы по-
ступков, интеллекта и растущей совести»4. 

Он о с т а н е т с я ф и л о с о ф о м, ведь у людей есть особый дар – дар п а м я т и, позво-
ляющий восходить по ступеням конкретных дат и цифр жизни и смерти ко всевременности 
или вечности, где уже не существует конкретных обстоятельств, нет начала и конца, где про-
ступает только чистый облик личности, видится уже без помех и повседневных суетливых 
контекстов истинное её лицо, тот свет, которым одарил нас философ Сергей Крымский. 
Беседы с ним были теми прекрасными «остановками» в пути – жизненном и профессио-
нальном, которые одаривали «мгновениями» неподдельного дружелюбия, человечности, 
подлинно философского интеллектуализма. Эти мгновения (как теперь понимаешь) были 
переживаниями высочайшего эстетизма как особой культуры человеческих чувств, создан-
ной им в общении только ему подвластным умением – настроя на то безусловное, которое и 
есть прекрасное – кратчайший путь к совершенству в профессии, жизни, личностном пути. 
Именно поэтому завет С.Б. Крымского – «хорошо мыслить» как призвание философа, чтобы 
также достойно жить – памятен, как мне кажется, для всех, кто его знал и помнит. 

ПримЕчаниЯ
1 Привожу слова С.Б. Крымского в том варианте, как они запомнились мне, как сохранились в 

моей памяти.
2 Невольно припомнилось это одно из шутливых предложений Сергея Борисовича, вызванное 

тем, что в здании Института философии, где расположено несколько академических организаций, 
соседствуют коллективы философов и филологов, специалистов в области иностранных языков.

3 С этим контекстом понимания жизни как специфической «картины» и вполне понятном в со-
обществе коллег, связана была ключевая фраза когда-то рассказанного Сергеем Борисовичем анек-
дота: «Картина называется Жизнь!», ставшая среди «посвящённых» позже крылатым выражением.

4 Кримський Сергій. Заклики духовності ХХІ століття: [З циклу щоріч. пам’ят. лекцій ім. А. 
Оленської-Петришин, 2002 р.]. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2003. – 32 с. – С.13-14.

УДК 821: 32.19
Шалагінов Б.Б.
(Київ, Україна) 

до ПроБЛЕми ЛітЕратурного мЕйнСтріму в ХХі Ст. 

У статті автор звертається до проблеми літературного мейнстріму у ХХІ ст., 
пропонуючи історичний екскурс у минулі століття. Автор статті наголошує, що до 
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ХVІІІ ст. в Європі існував один літературний мейнстрім, в якому відбувалася природна 
ротація літературних творів, з початку ж ХІХ ст. утворилися два мейнстріми. Пер-
ший – це поточний літературний процес з його природною ротацією. Другий – так зва-
на «класика». 

Ключові слова: літературний мейнстрім, художня компресія, трансформація, пере-
акцентація естетичних інтересів, читацькі уподобання.

В статье автор автором анализируется проблема литературного мейнстрима в 
ХХІ веке, автором проведен исторический экскурс в минувшие столетия. Подчеркива-
ется тезис, что в до ХУШ века в Европе существовал один литературный мейнстрим, в 
котором осуществлялась природная ротация литературных произведений, с начала же 
ХІХ века образовалось уже два мейнстрима. Первый – текущий литературный процесс 
с его природной ротацией. Второй – так называемая «классика».

Ключевые слова: литературный мейнстрим, художественная компрессия, транс-
формация, переакцентация эстетических интересов, читательские приоритеты.

На наших очах завершується тривалий історико-культурний період в Європі, що 
одержав від істориків ім’я «Доба модерну». Незаперечною ознакою «модерну» ми може-
мо вважати зокрема докорінне оновлення літературного репертуару і вироблення нової 
психології читання порівняно з попередньою добою середніх віків. 

Яка доля чекає на усталену практику читання у зв’язку з радикальним оновленням 
всього культурного життя в наші дні? Як може оновитися літературний репертуар у 
новому столітті?

Ми звикли до думки про те, що коло літературного читання утворюється історично, 
сказати б, несамохіть, і людині не до снаги свідомо керувати цим процесом, що історія 
сама розпоряджається, які тексти залишити, а які пустити в непам’ять. Протягом століть 
і навіть тисячоліть нагромаджуються художні та інші тексти. З них одні швидко зника-
ють з поля зору читача. Інші тривалий час зберігають для нього своє значення в ролі так 
званих «вічних сюжетів», як наприклад Біблія для Європи. Треті переживають складний 
процес смислової та художньої компресії і трансформації. В останньому випадку вони 
реально впливають на культурний процес не лише безпосередньо, а й у багаторазово 
«знятому» вигляді – як перекази, інтерпретації, мандрівні чи «традиційні» сюжети, різ-
ного роду алюзії, пастиші, неявні цитати і т. п. Наприклад, багато що з репертуару се-
редньовічних гістріонів перекочувало у так звані «лицарські романи», а потім все це 
опинилося, скажімо, в драматургії Шекспіра, з якої уже в оновленому вигляді перейшло 
у твори Шиллера, а потім – європейських романтиків... Весь цей ланцюжок творів збе-
рігається, як ми бачимо, у багаторазово трансформованому вигляді, і пам’ять про деякі з 
них в наші дні існує найчастіше лише у примітках та коментарях. Відомо, що спадщина 
античної літератури, яка дійшла до нас, – це всього лише одна третина того, що могло 
колись існувати. Оскільки все це дійшло завдяки не лише старанності, а й уподобанням 
ченців – переписувачів текстів, то ми в принципі не знаємо, якою ж була антична літе-
ратура насправді. Роман Умберто Еко «Ім’я троянди» також наводить на думку, якою 
неозорою була літературна та філософська спадщина середньовічного минулого, значна 
частина якої фізично загинула, а інша була врятована для культури шляхом смислової 
компресії та трансформації. 
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Ми зараз не можемо навіть уявити, що б робили ми з усією цією величезною масою тек-
стів, якби вони – припустімо лише на мить! – законсервувалися і дійшли до нас первозданно 
нетлінними. Тоді філологічна наука розвивалася б по-іншому, зокрема її головним завданням 
був би спеціальний відбір, систематизація та штучна компресія текстів подібно до того, як в 
античній Александрії спеціальні вчені займалися стислим переказом змісту і коментуванням 
сотень і сотень книжок. Одним словом, постійний історичний «відсів» літературних текстів 
можна вважати не лише великим лихом, а й великим щастям для культури. У протилеж-
ному випадку культура уподібнилася б людині, позбавленій можливості забувати. А така 
гіперпам’ятливість, як стверджують психологи, закінчується шизофренією.

Але відсів відбувається не просто через втручання різних випадковостей. Регулярно, 
на зламі культурних епох, спонтанно, але цілком закономірно відбувається така собі ре-
візія кола читання. Ми з вами зараз якраз пережива ємо таку епоху. Дуже може бути, що, 
затято обстоюючи той чи інший текст з минулого (наприклад, у шкільній програмі), ми 
мимоволі чинимо спротив волі історії й сприяємо «шизофренізації» культури.

Усталена думка, що репертуаром читання розпоряджається нібито сама історія, і ті 
книжки, які ми читаємо, подаровані нам саме нею. Проте насправді все набагато складні-
ше. Тут не обійшлося без втручання свідомої людської волі. При цьому ми маємо на увазі 
не вияв злої волі людини – як от цензурні заборони, спалення книжок і т. і.; тут йдеться 
про потужні технологічні зсуви, які змінюють саму психологію читання і коло читацьких 
інтересів. Зокрема слід назвати три найважливіші випадки за останні дві тисячі років. 
Насамперед це діяльність середньовічних скрипторіїв у VIII-ХІІ ст., коли була проведена 
перша суттєва ревізія літератури минулого відповідно до художніх і наукових інтересів 
та уявлень того часу. Далі ми повинні вказати на поширення книгодрукування у ХV-ХVІ 
ст. Саме цю подію ми можемо порівняти щодо інтенсивності впливу на культуру з інтер-
нетом і електронни ми бібліотеками нашого часу. Далі слід згадати про суперечки навколо 
найбільш значущих текстів філософії та літератури у ХVІІ-ХVІІІ ст. У них взяли участь 
Дж. Локк з трактатом «Що читати джентльмену»; Сервантес з критичним переліком ро-
манів своєї доби в бібліотеці Дон Кіхота; французький «академік», автор знаменитих 
казок Шарль Перро як учасник знаменитої полеміки про «стародавніх» і «модерних»; 
Дідро, який намагався піднести на п’єдестал вічності Річардсона, і Вольтер, який волів 
скинути з цього п’єдесталу Данте і Шекспіра. Вольтер був упевнений, що п’єси Шекспі-
ра ніколи більше не з’являться на сцені, і тому сміливо позичав у нього окремі ходи. Цей 
плагіат був виявлений, коли Шекспір пізніше відродився до нового життя, внаслідок чого 
драматургія самого Вольтера втратила своє значення як художньо вторинна. 

У суперечках ХVІІ-ХVІІІ ст. віддзеркалилася переакцентація естетичних інтересів 
відповідно до нових запитів часу. Вони не минулися безслідно для читацьких інтересів і 
смаків, радикальна зміна яких в широких масштабах відбулася уже на порубіжжі ХVІІІ-
ХІХ століть, у період діяльності ранніх німецьких романтиків. Саме їм випало докорінно 
змінити репертуар літера турного читання і створити той канон літератури, який в осно-
вних рисах зберігся аж до наших днів. У сучасних навчальних закладах вивчають саме ті 
твори, які були названі «класичними» цією групою мислителів. І коли ми говоримо про 
перегляд канону в наші дні, то треба розуміти, що перегляду підлягає у першу чергу цей, 
запропонований колись романтиками, канон.
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 Ось твори, що на той час були в основному забуті чи доступні лише читачам із спеці-
альними інтересами. Але з легкої руки романтиків вони стали «класичними». Це «Пісня 
про нібелунґів», твори Данте, Боккаччо, Шекспіра, Сервантеса, Кальдерона, Мільтона. 
«Класиками» стали також Мольєр, Свіфт, Руссо, Ґоцці, Філдинґ и, нарешті, Ґете. Із ком-
позиторів романтики оголосили класиком Моцарта і воскресили до нового життя шедев-
ри Й. С. Баха. Цей список повністю змінив також напрям естетичної і літературної кри-
тики в ХІХ ст.; і це беззаперечно означало, що новий літературний канон був прийнятий! 
Зокрема про Шекспіра натхненно писали В. Скотт, В. Гюґо, Стендаль; він же писав про 
Моцарта; глибокі шекспірівські алюзії ми знаходимо у Бальзака, Діккенса… 

Своєрідність західноєвропейської літератури аж до порубіжжя ХІХ-ХХ ст. полягала 
в тому, що вся вона живилася художніми імпульсами творів із запропонованого романти-
ками канону. Перерахуємо основне: це використання не лише окремих сюжетних моти-
вів і схем з канону, а й прийомів розгортання сюжету (в основі яких – інтерес читача до 
подієвості) та жанрових особливостей (поетика контрастів, зокрема поєднання серйоз-
ного з комічним); органічне поєднання поетичної вигадки (нині – fiction) з історичними 
фактами; «навантаження» історичною і соціальною проблематикою; місце автора в ролі 
оповідача; активне включення «позаестетичного» мате ріалу (авторські відступи лірич-
ного, дидактичного, філософського та ін. характеру); застосування принципів дотепного 
та постулатів краси і піднесеного (катарсис!); орієнтованість на возвеличення людсько-
го (humanus), що розуміли як незмінну норму, споконвічно притаманну всьому «роду 
людсь кому». ХІХ століття продовжило міжкультурний діалог з попередніми епохами, 
але уже на нових принципах; зокрема античний і християнський дискурс набув у них 
статусу топіки і перейшов до розряду алюзій, прихованих цитат, пастишів тощо.

Саме слово «класичний» було позичене у Геґеля, який назвав так «передсучасну», 
тобто (за його класифікацією) «передромантичну» добу. Цікаво історія демонструє свій 
ритм: останнє вирішальне оновлення репертуару читання відбулося в «передсучасну» 
добу, а наступне – уже в нашу, «післясучасну»! 

Ніякі індивідуальні спроби романтиків не увінчалися б успіхом, якби вони не вло-
вили віяння часу, дух радикальних змін. Пристрасть до оновлення щасливо поєдналася 
у них з історичною необхідністю оновлення. Багато творів колишньої популярної літе-
ратури саме з їхньої волі пішло у коментарі та примітки. Деякі їхні вироки були явно 
несправедливі. Так, вони рішуче виступили проти французьких і німецьких класицистів, 
вони стали літературними вбивцями Вольтера і всієї раціоналістичної естетики. 

Німецькі романтики внесли до свого канону саме тих авторів, без яких, на їхню дум-
ку, не зміг би відбуватися подальший розвиток культури. І дійсно, літературний процес 
пішов за їхнім вибором. Таким чином, вони утвердили історичний закон наступності в 
лінійному часі культури. 

Чи можливе повернення до принципу наступності в наші дні? Не хотілося б говорити 
категоричне «ні». Адже німецькі мислителі розробляли проект оновлення всієї культури 
і всього духовного життя, оскільки свято вірили, що настає воістину нова ера в історії 
культури, і вони, романтики, повинні їй свідомо сприяти. Оновлення культури було для 
них частиною всього європейського проекту. Крім того, вони настільки високо підне-
сли статус художньої літератури порівняно з попередніми століттями, що Геґель навіть 
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пер шим серед філософів піддав розгляду літературну історію і поетику у своїх «Лекціях 
з естетики». Зокрема вражає відмінність літературних імен, наведених ним і – значно 
раніше Кантом у «Критиці сили судження»!

Не те ми бачимо, на жаль, у наші дні. Ми зараз у Європі не оновлюємо культуру, а 
залишаємося всього лише пасивними свідками такого оновлення і не знаємо, як на нього 
впливати, оскільки сам процес відбувається стихійно і хаотично. Тривають суперечки 
відносно статусу самої художньої літератури; її місце в культурі оцінюють надзвичайно 
низько – в індустрії розваг і дозвілля. Об’єктом уваги публіки найчастіше стають не дум-
ки письменників, а самі ці персони як приклад досягнутого буржуазного успіху, не більш 
того. В естетичних теоріях наших днів сучасний літературний процес представлений як 
механічне про кручування по замкненому колу. Сучасним вважається письменник, який 
звертається до класика не для того, щоб, стоячи у нього на плечах, намагатися побачити 
далі від нього, а використовує його як підручний будівельний матеріал для власних тек-
стових комбінацій. За цих умов здається цілком однаково, що буде далі з літературою. І 
загадувати наперед, здавалося б, немає сенсу.

Але є одна важлива обставина, яку необхідно врахувати у наших роздумах про майбут-
нє. Якщо до ХVІІІ ст. в Європі існував один літературний мейнстрім, в якому відбувалася 
природна ротація літературних творів, то з початку ХІХ ст. утворилися вже два мейнстрі-
ми. Перший – це поточний літературний процес з його природною ротацією. Другий – так 
звана «класика». Суть нової ситуації може проілюструвати уже наведений нами вище при-
клад: активне використання Шиллером шекспірівського матеріалу вже не «скасовувало» 
оригінальні тексти самого англійського автора, навпаки – для читача обидва автори, давній 
і сучасний, віднині мирно співіснували поруч; тоді як ще століттям раніше рецепція твору 
мала б повністю поглинути чи витіснити самий цей твір! Суть «класичного» канону, який 
запровадили романтики, можна зрозуміти як їхню спробу естетизувати, інтелектуалізувати 
сучасне їм культурне життя. Їхня суттєва заслуга полягала в тому, що літературу вдалося 
вивести не лише зі сфери дозвілля і розваги, а й нав’яз ливого дидактизму просвітників. 
Оскільки вони розглядали мистецтво як головний «органон» пізнання світу, тож належало 
всіляко розширювати саму цю сферу мистецтва, зокрема за рахунок відродження забутих 
шедеврів минулого; що й було ними переконливо зроблено. Саме існування аж до останніх 
часів «класичного» канону як загальновизнаного явища – це мимовільне свідчення живу-
чості романтичних традицій, зокрема високої місії красного письменства, яку романтики 
проповідували, але яку зараз піддають скептичній критиці.

Так, мейнстрім доромантичних часів страждав часом певною тавтологічністю і по-
вторюваністю тематичного і поетикального матеріалу, але це був єдиний мейнстрім [1]. 
Він відображав собою те, що Шеллінґ називав «єдністю і цільністю народного духу», а 
Геґель – «цільністю історичного розвитку». Але, починаючи з ХІХ ст., у свідомості чита-
ча закріплюється існування «двох мейнстрімів». Здавалося б, відбулося різке розділення 
двох ментальних сфер, а також розкол у мовній ситуації, оскільки «класичний» мейн-
стрім мимоволі консервує віджилі форми мови. Але півтора (два?) століття панування 
паралельних літературно-мистецьких мейнстрімів у результаті сформували специфічний 
погляд на сучасність як на зануреність у розмаїття, що стає такою характерною осо-
бливістю нашого життя, та як на системний діалог з іншістю. А це вже сигналізує про 
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чергове історичне розширення європейського духовного простору за рахунок включення 
в нього цінностей «маргінальних» культур. Чи не сигналізувала уже свого часу про на-
стання нової доби розширення європейського ментального простору збірка Й. Ґ. Гердера 
«Голоси народів у піснях» (1779)?

З точки зору існування двох мейнстрімів ми можемо трохи по-іншому уявити і саму 
суть модерністської літератури ХХ ст. Започаткований романтиками «класичний» мейн-
стрім суттєво впливав на весь європейський літературний процес аж до Другої світової 
війни. Поширення модернізму не просто змінило смаки і уподобання читацького загалу; 
він ґрунтувався на іншому ставленні до романтичного канону. Європейські романтики 
певною мірою принесли себе в жертву своєму канону; модерністи знайшли для себе нові 
імпульси у самих романтиків. Вони гіпертрофували їх суб’єктивізм, підхопили експери-
менти з текстом як самодостатнім художнім простором («Уліс» Джойса, грубо кажучи, 
доводить до логічного завершення експери мент Ф. Шлеґеля в його «Люцінді», 1799), 
слідом за ними заглибилися в «нескінченність» (Кант) людської психіки і знайшли там 
нове продовження міфологічного простору, в романтичному світоглядному дуалізмі роз-
гледіли різноманітні форми відчуження (алієнації), виявили несподіваний потенціал ро-
мантичної містики у поєднанні з раціоналізмом, нарешті воскресили до нового життя 
романтичний «космізм» як тло, на якому розгортається все людське буття. 

Але не йдеться про механічну заміну одного «канону» іншим; їх взаємо дія потребує 
вже окремого дослідження. Ми ж нагадаємо зараз про цілий напрям в літературі Європи, 
який зробив спробу поєднати набутки обох мейнстрімів – «класичного» і власне «ро-
мантичного» (модерністського), акцентуючи при цьому на цінності людського. Це такі 
визначні письменники-гуманісти ХХ ст., як А. Франс, Р. Роллан, Б. Брехт, Т. Манн, Г. 
Манн, М. Горький, Г. Уеллс, Б. Шоу, Л. Фейхтванґер, Дж. Ґолсуорсі, Я. Ґашек… Т. Манн 
вважав визначальним для становлення свого світогляду і естетики вплив Ґете, Клейста, 
Шопенгауера, Ваґнера, Ніцше і Фройда, якого він називав «великим», «геніальним» до-
слідником. Взагалі його окремі характеристики кида ють яскраве світло на «романтич-
ний» (модерністський) канон. Це Новаліс, «чиї романтично-біологічні мрії і осяяння так 
вражають своєю близькістю до аналітичних ідей» (Фройда – Б. Ш.), Кьєркегор з його 
«християнською мужністю при психологічних крайнощах», Шопенгауер як «сумний 
симфоніст філософії пристрастей, що жадав і спокути, і повернення назад», Ніцше, у 
якого «скрізь трапляються блискавичні передчуття фройдівських відкриттів» [2], Р. Ваґ-
нер як «насичений життям бурхливо-прогресивний творчий дух, при всій своїй обтяже-
ності смертю і близькості до неї» [3]. Прискіпливіший розгляд має засвідчити, як багато 
дав німецький романтизм також Марксу, Ніцше, Фройду, Юнгу та іншим мислителям, за 
якими наука визнає вплив на становлення модерністського мислення [4].

Співіснування паралельних мейнстрімів у літературному житті самим фактом свого 
існування віддзеркалюють головну рису всієї епохи Модерн – внутрішній розкол свідо-
мості, який дедалі поглиб люється. Сучасний читач живе у духовно розколотому світі. 
Та чи вдасться зараз перетворити два мейнстріми на один, і – головне! – чи буде цим 
досягнута омріяна Геґелем «цільність історії»? 

Не важко помітити, що на відміну від порубіжжя ХVІІІ-ХІХ ст., коли між мейнстрі-
мами існувала взаємна підтримка, в наш час вони перебувають у взаємному антагонізму. 
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В результаті весь «класичний» мейнстрім разом з його адептами у ХХ ст. поступово, але 
неухильно мігрує з вільного читацького життя в школи й університети як предмет «ви-
вчення». Тут рідко розповідають про новітні явища літератури, зосереджуючи увагу на 
далекому минулому; так само й шкільні словесники закінчують вивчення класики задов-
го до сучасності. Процент добровільно прочитаної «класики» мізерний; а в університетах 
майбутні вчителі словесності читають її, м’яко кажучи, вкрай неуважно.

Натомість у живому літературному процесі значення впровадженого романтиками 
«класичного» канону систематично принижується, сама спадщина минулого розгляда-
ється лише як ігрове поле для текстових експериментів. Особливо це помітно на творах 
Шекспіра та інших класиків театру, які у сценічних версіях «баналізуються» і підлашто-
вуються під схеми тривіального, психологічно поверхового світосприйняття. Сучасний 
літературний педагог побоюється посилати учнів у театр заради глибшого розуміння 
Шекспіра. Можливо, Ж.-П. Сартр, Т. Адорно, У. Еко якоюсь мірою мають рацію, розумі-
ючи функцію мистецтва у пробудженні протестного ставлення до життя. Та чи варто це 
робити ціною приниження класики? Адже в результаті у глядача, особливо у молодого, 
не протест виникає, а вульгарність засвоюється як норма. 

На нашу думку, своєрідність «постмодерної» літературної ситуації полягає не в тому, 
що автор зникає з твору і самий твір перетворюється на самостійний рух тексту, під-
живлюваний іншими, уже існуючими текстами. Адже така ситуація притаманна не лише 
останнім десятиліттям, а й всьому історико-літературному процесу в Європі в цілому. 
Криза «великих наративів», про яку писав Ж.-Ф. Ліотар, є досить повторюваним явищем 
в історії, і вона спричинює і регулярне знецінення авторського начала, про яке писав Р. 
Барт, і регулярну ротацію літературних текстів. Отже, своєрідність полягає не в цьому, а 
у співіснуванні двох мейнстрімів, між якими на наших очах встановлюється, очевидно, 
цілком нове якісне співвідношення і новий розподіл ролей. Перший представляє нам 
автора (а отже і людину!) в усій повнозвучності цього поняття. Адже історія зрештою 
відбирає саме ті твори, які найвиразніше відображають етапи розвитку людського духу 
і містять живильні ферменти для подальшого історичного процесу. Якщо скористатися 
думкою Ніцше, це своєрідний «діалог гігантів, які, сидячи на своїх вершинах, ведуть 
через голови дрібніших істот свою безсмертну духовну розмову» [3]. 

В другому мейнстрімі, тобто у поточному сучасному процесі, наш погляд, особливо 
після підказки Р. Барта, постійно зупиняється на всьому тавтологічному, вторинному, 
наслідувальному. Однак криза авторського письма, про яку писав Барт, це чергова криза 
самозамкненості європейської літератури, яку вона систематично і регулярно на протязі 
уже багатьох століть долає, вливаючи в своє тіло дедалі нові й нові літератури, засво-
юючи та переробляючи нові художні й світоглядні цінності. Так сталося й на цей раз. 
У другій половині ХХ ст. «географічний» ареал європейскої літератури в черговий раз 
розширився, тепер уже за рахунок літератур Південної Америки, Африки, Індії, Китаю 
та ін. У зв’язку з цим процесом, який в наші дні переживає свою кульмінацію, буде пере-
глянуто наше ставлення і до «класичного» мейнстріму. На нашу думку, його об’єм має 
скоротитися ще більше. Так що криза буде подолана вже на наших очах.

Отже поточний процес – це плавильний тигель, в якому народжується новий імпульс 
для всього наступного розвитку культури; а отже все, що нині позбавлене чітко вира-
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женого авторського начала, рано чи пізно історія відкине у забуття, як це вже трапля-
лося багато разів. Тому завдання сучасної літературної науки полягає, на нашу думку, 
не в тому, щоб фіксувати подібність розглядуваного твору із пануючою нині естетикою 
художньої тавтологічності та ідейної вторинності, а відшукувати риси авторської інди-
відуальності і оригінальності. Щоб не проґавити ту мить, коли із руди, пустої породи і 
шлаків у тигелі виплавиться справжній метал.
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у СамоБутноСті мови – СвоЄ КоріннЯ 

У статті автором здійснюється спроба визначення основних напрямків розви-
тку українського мовознавства, етапів і важливих віх його становлення, увага автора 
статті концентрується навколо творчих постатей А.О. Білецького, О.С. Мельничука.

Ключові слова: українське мовознавство, учений-енциклопедист, мовознавець-
теоретик, методологія вивчення мов

В статье автором осуществлена попытка определения основных направлений раз-
вития украинского языкознания, этапов и важных вех его становления, внимание автора 
статьи концентрируется вокруг творческих личностей А.А.Белецкого, А.С. Мельничука.

Ключевые слова: украинское языкознание, ученый-энциклопедист, языковед-
теоретик, методология изучения языков.

Історію українського мовознавства можна собі уявити як єдність ідей та постатей. 
Її ще треба написати. Для цього, мабуть, необхідно окреслити етапи його становлення 
за напрямками, з характеристиками руху й утвердження мовознавчих ідей, формування 
наукових шкіл та їхніх фундаторів. Вочевидь, багато буде учених, які «долатимуть» цей 
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поділ, бо представлятимуть кілька напрямків і висловлюватимуть наукові ідеї, які мають 
великий радіус дії. До таких видатних мовознавців належать доктор філології, професор, 
почесний член Атенської академії наук Андрій Олександрович Білецький та академік 
Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор Олександр Са-
вич Мельничук. 2011 року минає 100 років з дня народження А.О.Білецького і 90 років 
з дня народження О.С. Мельничука. У нас є нагода вшанувати їхню пам’ять, розкривши 
хоча б кілька граней їхнього таланту.

А.О.Білецький – філолог, мовознавець і літературознавець, перекладач, поліглот, де-
шифрувальник грецьких написів з Ольвії та Софії Київської. Учений-енциклопедист він 
залишив праці, що належать до різних галузей мовознавства: загального, типологічного, 
порівняльно-історичного, семіотики, елліністики, етимології, ономастики, топоніміки, 
лексикології, епіграфіки. Проф. А.О.Білецького називали за життя найавторитетнішим 
знавцем давньогрецької мови, латини та античної літератури. До нього зверталися грець-
кі вчені за консультаціями з приводу етимології грецьких слів. Він був прекрасним еллі-
ністом, добре знав новогрецьку мову. Перекладав давніх греків – Гомера, Есхіла, Архі-
лоха та ін. Останнім опублікованим ще за його життя був український переклад «Історій 
в 9 книгах» Геродота з блискучими коментарями до них. А.О.Білецький перекладав з 
новогрецької і багато зробив для популяризації творів письменників сучасної Греції.

Його праці, здійснені з використанням порівняльно-історичного методу («Принципы 
этимологических исследований». – К., 1950, «Лексикология и теория языкознания (оно-
мастика)» – К., 1972), здобули визнання в нашій країні і далеко за її межами. Вони ак-
туальні й сьогодні. Учений багато років розробляв основи сучасної лінгвосеміотики, 
визнаючи, що ця наука допомагає по-новому підійти до мовної системи. Він характери-
зував мову як динамічні системи, що розвиваються в часі і просторі.

Його ономастичні студії охоплюють давні грецькі найменування і українські також. 
В його працях цього циклу гармонійно співіснують історія і сучасність, пояснення грець-
ких топонімів, ойконімів та українських Борисфена-Данапріса-Дніпра, Кагарлика й Чер-
томлика, Бобрика та Кічкаса й ін. У них викладено думки про грецькі топоніми України, 
особливо Криму (Херсон, Мелітополь, Севастополь, Феодосію, Тавриду, Ялту та ін.). 
Наслідки вивчення слов’янських топонімів, ойконімів, гідронімів Греції, що свідчать про 
безпосередні й багаторічні контакти слов’ян і греків у V – VI століттях і пізніше.

Мало хто з сучасних Білецькому А.О. дослідників міг з однаковою повнотою писа-
ти про фонетику праіндоєвропейської мови, походження мови скіфів та коріння рідної 
мови. Мало хто зараз може так переконливо дискутувати з приводу повного перекладу 
С.Руданським «Іліади» Гомера «Омирова Ільйонянка», як це зробив А.О.Білецький. Він 
докладно порівняв український текст С. Руданського з оригіналом і «дійшов висновку, 
що це досить-таки точний переклад, а не переспів, попри українізацію прізвищ та деякі 
лексичні особливості» [Дзюба 2007 : 141]

О.С.Мельничук – мовознавець-теоретик, фахівець із загального та індоєвропейсько-
го мовознавства, славістики, україністики. Його праці охоплюють широке коло проблем 
порівняльно-історичного мовознавства, історичної типології слов’янських мов. Одні 
з них занурені в пояснення історичного розвитку мов, інші присвячено найактуальні-
шим питанням сучасного загального мовознавства, наприклад, системі та структурі 
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мови, відношенню мови і мислення, мови і культури, методології вивчення мов. Його 
цікавили історія мов і їхнє сучасне буття. Його увагу було прикуто до розвитку струк-
тури слов’янського речення і до синтаксису сучасної української літературної мови. 
О.С.Мельничук – прекрасний лексикограф. Вершиною його праці, його науковим подви-
гом став «Етимологічний словник української мови» (відповідальним редактором якого 
він був), якому він віддав свій талант, багато сил і наснаги. Високий професіоналізм 
О.С.Мельничука, науковий авторитет, знання багатьох мов, величезна працелюбність до-
зволили організувати укладання цієї складної лексикографічної праці, що стала школою 
українських етимологів, славою української науки та культури.

З 1987 до 1993 рр. О.С.Мельничук – відповідальний редактор журналу «Мовознав-
ство». Він дбав про те, щоб у журналі було відбито наукові здобутки сучасної лінгвісти-
ки і представлено досягнення українських учених. Предметом його пильної уваги була 
культура мови, невтомне, без галасу, ділове утвердження її високих зразків у наукових 
розвідках і словниках. Ми спробуємо далі показати, як О.С. Мельничук сприяв збере-
женню самобутності української мови в роботі над словниками.

А.О.Білецький як теоретик мови завжди обстоював думку про те, що кожна мова 
має свій час і простір, граматичний та лексичний лад [Белецкий 1993: 31]. Самобутність 
останнього підтверджується не тільки основним лексичним складом мови, а й реєстром 
запозичених слів, способами, засобами та шляхами засвоєння їх у кожній мові. У далеко-
му 1952 році, ще в умовах жорсткого тоталітаризму і політики русифікації, у рецензії на 
український переклад російського «Словника іншомовних слів» [Лёхин, Петров 1951], 
віддаючи належне зусиллям перекладачів, А.О.Білецький пише, що в принципі не може 
бути словника чужомовних слів взагалі і що при укладанні словника такого типу слід 
брати до уваги специфіку мови (вона виявляється не тільки в порівняно сталому осно-
вному словниковому фонді, але і в мінливому словниковому складі кожної мови), для 
якої словник укладають [Білецький 1952 : 62].

Учений підкреслює: «Жодна з сучасних нам мов не виникла з «нічого», а є продовжен-
ням існування іншої мови – предка. …Самобутність кожної мови виявляється не в окремих 
формах (відповідно і в словах), а у використанні їх, у надаванні їм нових значень і насампе-
ред в їх організації, в граматичній будові. Повне слово в межах якоїсь мови, спершу бувши 
іншомовним, згодом може стати вже не іншомовним, а «своїм», коли через втрату його 
форми і змісту, загубляться відомості про його походження» [Білецький 1952 : 58].

Автор рецензії характеризує спробу перекладу російського «Словаря иностранных 
слов» українською мовою як науково необґрунтовану і помилкову, адже перекладачі ви-
ходять із припущення, що всі наявні в цьому словнику слова іншомовного походження 
існують і в українській мові. Він доводить свою думку кількома аргументами. По-перше, 
добір реєстру словника іншомовних слів вимагає перевірки того, чи всі його слова (хоча 
б ужиті один раз) можна знайти в українських текстах. По-друге, неправильно вважати, 
що склад іншомовних слів (треба було б сказати міжнародних термінів) має бути одна-
ковим у російській та українській мовах. Є багато схожих слів, але є і розбіжності.

Аналіз реєстру перекладного словника іноземних слів [Лёхин, Петров 1951] дозво-
лив А.О.Білецькому зробити висновок: «Сучасна нам українська мова одержує міжна-
родні терміни іншомовного походження безпосередньо від російської разом із новими 
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словами російського походження. Проте не можна погодитися з тим, що в історії україн-
ської мови не було випадків, коли міжнародні терміни іншомовного походження переходи-
ли до української мови безпосередньо з інших відповідних мов» [Білецький 1952 : 59].

Через те що існують лексичні одиниці, властиві українській мові й не характерні 
або зовсім відсутні в російській мові, наявна відмінність складу реєстру словників. 
З’являється необхідність запровадження нових тлумачень іншомовних слів через пере-
будову їхніх семантем або доповнення їх новими значеннями чи їх відтінками в кожній 
мові. А.О.Білецький ілюструє цю думку кількома переконливими прикладами невдалих 
перекладів російських прикметників негативный та позитивный, іменника пропози-
ция. Запозичені слова в кожній мові живуть своїм життям, часто терміни стать побуто-
вими словами, тому, наприклад, тлумачення російського іменника гак як морського тер-
міна, що означає залізний або сталевий крюк на суднах, в українській мові недостатнє, 
бо в ній ця лексема функціонує ще і як широко вживане побутове слово.

У перекладах спільних для обох мов запозичень не відбито самобутність української 
мови, в якій багато іншомовних слів мають питомі для неї еквіваленти. Так, у поясненні 
слова этаж не використано іменник поверх. З цих причин у реєстрі розгляданого пере-
кладного словника, що ніби має шанс бути і українським, відсутні запозичення оксамит, 
бавовна, конвалія, троянда, бо їх немає в російській мові.

Від мови до мови різняться пояснення етимології слів. Так, у російську іменник коб-
за запозичено через посередництво української, а в ній його засвоєно з тюркських мов.

Серйозним питанням для укладачів словників іншомовних слів є кваліфікація таких 
одиниць як іншомовних. А.О.Білецький у названій рецензії пропонує розрізняти серед 
іншомовних запозичені слова, тобто повністю засвоєні певною мовою, і власне іншомов-
ні слова, до яких належать лексеми, не засвоєні мовою [Білецький 1952 : 58]. Учений був 
глибоким аналітиком і розумів умовність цього поділу, запитуючи потенційних корис-
тувачів, чи будуть у Словнику іншомовних слів української мови слова на зразок куля, 
гармата, грамота [Білецький 1952 : 60]. Мабуть, їхнє місце в етимологічних словниках 
української мови, де буде вказано їхнє походження.

Тільки етимологи знають, що куля в чотирьох омонімічних формах належить до запо-
зичень з польської мови: куля1 «геометричне тіло, утворене обертанням кола; предмет, що 
має таку форму; свинцевий снаряд; передня частина бойового патрона; бомба, гарматне 
ядро» – запозичено з польської, а в ній з середньоверхньонімецького kūle [ЕСУМ, т.3, 1989 
: 135]; куля2 «милиця, дерев’яний протез, що замінює ногу», – запозичення з польської 
мови від середньоверхньонімецького kiule; куля3 «нижня частина ярма, що проходить під 
шиєю вола» – від польського [kula], «крива палиця, гачок на кінці ланцюга»; куля4 «паро-
сток» веде родовід від польського kula «паросток» з німецького Kiule «дубець, булава».

У сучасній українській мові не відчувається іншомовність цих слів. Носіями мови, 
мабуть, найвідоміший іменник куля1, що сприймається як «свій», а не запозичений. При-
клади такого засвоєння численні. Їх представлено і в науковій, і в підручниковій літера-
турі, а також у словниках [Булаховський 1955 : 89; СУЛМ, Лексика і фразеологія 1973 : 
214; Ткаченко 2007 : 194, 230;Скопненко, Цимбалюк 2006 : 3].

У сучасному мовознавстві усталилися думки А.О.Білецького про те, що укладачі 
словників іншомовних слів повинні орієнтуватись на окрему мову, враховувати її само-
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бутність у засвоєнні й запозиченні іншомовної лексики, вивчаючи семантеми запозиче-
них слів у мові донорі і в мовах, що запозичують цю лексику. Він наполягав на тому, що 
в словниках потрібно відбивати процеси термінування і детермінування лексики.

Згодом А.О.Білецький уточнить термін інтернаціоналізм, запропонувавши осно-
вний критерій його визначення – наявність у кількох (не менше трьох неспоріднених мо-
вах) [Білецький 1955 : 59--80]. Пізніше на важливості застосування цього критерію для 
встановлення інтернаціоналізмів підкреслює Акуленко В.В. [Акуленко 1972 : 145]. Цей 
критерій ліг в основу визначення лексеми інтернаціоналізм, поданого Ю.А.Бєльчиковим 
в лінгвістичному енциклопедичному словнику[Бєльчиков 1990 : 197].

Розбудові теорії запозичення чужомовних слів, перетворенню їх на засвоєні слова 
мови та інтернаціоналізми присвятив багато уваги академік Мельничук О.С. Це стає оче-
видним з аналізу засад укладання одного з найавторитетніших «Словників іншомовних 
слів» української мови, який він редагував. Словник уперше опубліковано 1974 року. Дру-
ге видання, виправлене й доповнене, з’явилося 1985 року. Воно охоплює 25 тисяч слів. 
Л.С.Паламарчук проаналізував практику укладання словників іншомовних слів в укра-
їнській лексикографії, починаючи з глосаріїв XV ст. та пізніших оригінальних словни-
ків, таких як «Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів» В.Доманицького 
(1906). У ньому 1500 гаслових одиниць. 1910, 1918 року побачили світ «Словарь чужих 
слів. 12.000 слів чужого походження в українській мові» З.Куделі та М. Чайківського, 
1924 р. – «Словник чужомовних слів, що увійшли в мову українську», 1932 р. – «Словник 
чужомовних слів, що його уклали І.Бойків, О.Ізюмов, Г.Калишевський, М.Трохименко, 
який перевидано 1955 року в Нью-Йорку та 1996 р. – у Києві [Паламарчук 2007 : 229]. 
Ми бачимо, що традиції укладання словників іншомовних слів в українській лексико-
графії тривалі. Л.С.Паламарчук характеризує словник за редакцією О.С.Мельничука як 
найповніший і найдосконаліший порівняно з іншими працями такого типу. 

Цей словник відзначає повнота, докладність пояснень та скрупульозність вивірено-
го мовного матеріалу, науково продумані засади добору і тлумачення чужомовних слів. 
Реєстр словника зорієнтовано на подання термінів різних галузей знання (суспільно-
політичної, природничої та технічної термінології), розкриття значень яких ґрунтується 
на практиці укладання спеціальних та енциклопедичних словників. Багатьом одиницям, 
представленим у словнику, властиве часткове детермінування, наближення до слів за-
гальнонародної мови. У ньому представлено, крім термінів, раніше запозичених в укра-
їнську мову, нову термінологічну лексику сімдесятих років ХХ ст. Порівняння реєстрів 
двох видань Словника іншомовних слів за ред. О.С.Мельничука дає матеріал для роз-
криття тенденцій поповнення лексикону української мови новими словами. Він засвід-
чує розвиток її словотворчих ресурсів за рахунок нових запозичених основ, що здобули 
продуктивність у сучасній мові. Водночас словник фіксує плинні прошарки лексикону, 
що виявляють синонімію запозичених термінів (про це далі).

Цей словник розвиває нові принципи опрацювання іншомовних слів, зокрема в ньо-
му охоплено конкурентноздатні кальки до запозичених термінів, зафіксовано паралелі до 
термінів у вигляді народних назв (рослин, тварин, предметів тощо), синонімічні запози-
чені терміни. Це уможливлює подальшу систематизацію термінологічних систем мови, 
пошук шляхів їхньої уніфікації. Матеріал словника дає змогу з’ясовувати причини появи 
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термінів-синонімів. Терміни з тим самим значенням приходять з різних мов: агатис-каурі 
(смола), архар-аргам, декель-тимпан, фейхоа-ака. Вони виникають у різний час у тих 
самих галузевих терміносистемах: авіфауна – орнітофауна, акрицид – риванол, йогурт – 
лактобацелін, гіподинамія – гіпокінезія, дипразин – ліпольфен, іслам – мусульманство, 
космонавт – астронавт, космофізика – астрофізика, конжут – сезам, кінетотерапія – меха-
нотерапія, самшит – буксус, фіміам – ладан.

Часто один із таких синонімів є запозиченим словом, до якого існує народна назва 
– слово, яке використовують у тлумаченні з позначкою інша назва: адоніс – горицвіт, ари-
лус – принасінник, бальзамін – розрив-трава, бріонія – переступень, гладіолуси – косари-
ки, гумус – перегній, демодекоз – залозниця, дигіталіс – наперстянка, ерзипелоїд – беши-
ха календула – нагідка, канцер – рак, континент – материк, репродуктор – гучномовець, 
скунс – смердючка, тагетес – чорнобривець, трипси – пухироногі, туберкульоз – сухоти, 
уретра – сечівник, франт – чепурун, харіус – пир, пирьок.

Найбільше серед відповідників чужомовних термінів, перекладних еквівалентів – 
словосполучень, адекватних їм за змістом, найчастіше двочленних з прикметника та 
іменника: нутрія – болотний бобер, нанду – американський страус, таксодій – болотний 
кипарис, ююба – китайський фінік, рідше – з двох іменників: базілома – карциноїд шкі-
ри, гутація – плач рослин. Зрідка трапляються тричленні словосполучення: ішіас – не-
вралгія сідничного нерва. В одних із них одне слово запозичене, інше – питоме: авокадо 
– алігаторова груша, аксон – несправжній рефлекс, альтитуда – абсолютна висота, інтер-
металіди – інтерметалеві сполуки, карбонангідраза – вугільна ангідраза, ангіна – гострий 
тонзіліт, ішхан – севанська форель, гокчинська форель.

В інших обидва слова належать до засвоєних українською мовою: аддакс – нубійська 
антилопа, амілон – амілоїдна дистрофія, арахіс – земляний горіх, бативайя – пальмова 
гілка, інкреація – внутрішня секреція, ішемія – місцеве недокрів’я, калан – морська ви-
дра, камчатський бобер, кситерит – руда олова, фенол – карболова кислота, фундук – лі-
щина ломбардська.

Треті пояснено словосполученнями, в яких обидва слова питомі: амфігастрії – че-
ревні луски, браульоз – вошивість бджіл, гіпоксія – кисневе голодування, гіпокотиль 
– підсім’ядольне коліно, дафнія – водяна блоха, лакриця – солодкий корінь, лактоза – 
молочний цукор, левзея – маралячний корінь, нанізм – карликовий зріст, озокерит – гір-
ський віск, ондатра – мускусний пацюк, простата – передміхурова залоза, рамі – ки-
тайські коноплі, рокаліболь – цибуля часникова, сагіта – морська свинка, стенокардія 
– грудна жаба, теренкур – лікування ходінням, цикламен – альпійська фіалка.

Часто семантизація запозичених термінів у словнику відбувається за правилом ре-
трансформації, тобто нагадує процес, зворотний до універбації: апелятив – апелятивна 
словоформа, бристоль – бристольський картон, гідроксил – гідроксильна група, гіпер-
нефрома – гіпернефроїдний рак, діакритики – діакритичні знаки, діатомеї – діатомові 
водорості, імерсія – імерсійська рідина, паратуберкульоз – паратуберкульозний ентерит, 
психози – психічні хвороби, стереоефект – стереоскопічність зору, ультрафіолет – уль-
трафіолетове проміння.

Іноді в семантизації запозичених термінів використовують кілька різних прийомів 
їх тлумачення, наприклад, два запозичених слова або це й словосполучення: гіпопотам 



23

– бегемот, річковий кінь, кардіоплазма – кардіолімфа, ядерний сік, левурда, леверда – че-
ремша – цибуля ведмежа, секвоядендрон – велінгтонія, мамонтове дерево, скумбрія – ма-
крель, баламут, фіга – смоква, інжир, фігове дерево, фумігація – газація, обкурювання.

У словнику за редакцією О.С. Мельничука подано численні й різноманітні кальки до 
іншомовних термінів, отже, застосовано прийом, що прийнятний у світовій лексикографії 
як запобіжний засіб від надмірного засмічення своєї мови запозиченими словами, збере-
ження її самобутності. У деяких країнах (наприклад, у Греції) калькування рекомендують 
у офіційних приписах перекладачам і укладачам перекладних та інших типів словників як 
пріоритетні прийом запозичування одиниць [Клименко 2009]. Його широко застосовували 
укладачі Словника іншомовних слів за редакцією О.С.Мельничука. Обов’язково переда-
ючи значення слова, вони вдавалися до різних прийомів його перекладу. Це був переклад 
якоїсь однієї частини слова, що може бути простим: антиринум – ротики, гіперферменти 
– гіперядра, або складним: батибіонти – глибоководні, індигофера – індигонос.

Частіше перекладають усі частини слова: простого – простим: абулія – безвілля, ане-
мія – недокрів’я, агнати – безщелепні, іморталі – безсмертники, інсайд – напівсередній 
(гравець), каустеризація – обпікання, ксилема – деревина, лейкома – більмо, ліпома – 
жировик, мастит – грудниця, метеоризм – обдимання, метис – помісь, нюанс – відтінок, 
перихорд – охрястя, періост – окістя, прогрес – поступ, примула – первоцвіт, продром – 
предтеча, попередник, редуплікація – повторення, субаквальний – підводний, субкорти-
кальний – підкірковий, фелема – корок, пробка; простого – словосполученням: перикард 
– навколосерцева сумка, пневмонія – запалення легень, пронефрос – передня нирка.

Широко представлено калькування складного запозиченого терміна українським 
композитом: алейродиди – білокрилки, алогамія – чужозапилення, ангіостома – криво-
головка, антропофагія – людожерство, біандрія – двомужжя, поліандрія – багатомужжя, 
біном – двочлен, брахіоподи – плечоногі, артроподи – членистоногі, гастроподи – чере-
воногі, цефалоподи – головоногі, гастротрихи – черевовійчасті, гексагон – шестикутник, 
диптери –двокрилі, ендокарпій – середоплодень, еритроцити – червонокрівці, лейкоцити 
– білокрівці, ктенофори – реброплави, лапаротомія – череворозтин, лепідодендрон – лус-
кодерев, лімнологія – озерознавство, літотриптор – каменедробильник, омброметр – до-
щомір, офіури – змієхвости, полідактилія – багатопалість, поліфагія – всеїдність.

Менше кальок, що є перекладом композитних слів українськими словосполучення-
ми: актиноміцети – променисті гриби, банкноти – банківські білети, блекроти – чорна 
гниль, беркос – зворотне схрещування, ватерполо – водне поло, гандбол – ручний м’яч, 
енцеаломаляція – розм’якшення мозку, остеопластика – кісткова пластика, псевдоартроз 
– несправжній суглоб, тероморфи – звіроподібні (плазуни).

Ми подаємо так багато прикладів кальок аби читач переконався, що співробітники на-
укових редакцій Головної редакції УРЕ, тобто упорядники, редактори та наукові консуль-
танти, серед яких багато учених, разом із Мельничуком О.С. ще 1974 року, коли повним 
ходом в Україні йшла русифікація, наважилися обстоювати самобутність української мови 
в галузі наукової термінології, утверджувати багатовекторність шляхів запозичення чужо-
мовних слів у ній, як і способів засвоєння їх. Розроблені А.О.Білецьким та О.С. Мельни-
чуком принципи укладання словників іншомовних слів знайшли подальше застосування в 
нових словниках цього типу. Про це свідчать «Сучасний словник іншомовних слів», опу-
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блікований 2006 року [Скопенко, Цимбалюк 2006]. Він не тільки підтверджує поповнення 
лексикону сучасної української мови новими запозиченнями, а й дає вивірений матеріал 
щодо їхньої етимології, тлумачення. Це відкриває шлях до правильного добору чужомов-
них слів і подання їх у словниках загальнонародної мови (таких, зокрема, як тлумачний), у 
яких не потрібно масово подавати вузькоспеціальні терміни – запозичення.

Названий словник засвідчує тяглість в українській лексикографії традицій пояснення 
іншомовних слів серед них і термінів, за допомогою існуючих народних назв рослин, 
звірів, хвороб, предметів, тобто конкретних іменників: аїр – лепеха, татарське зілля, ане-
мона – вітряниця, аспарагус – холодок, варнак, амебіоз – амебна дизентерія, апоневроз 
– сухожильне розтягнення, асцит – черевна водянка, а також абстрактних понять: агло-
мерація – спікання, аеронавтика – повітроплавання.

Численнішими в ньому стали кальки різних типів: акінезія – нерухомість, анахорет – 
відлюдник, пустельник, карієс – костоїда, панарицій – нігтьоїда.

А.О.Білецький та О.С.Мельничук були видатними вченими і патріотами України, вони 
гідно представляли українську науку в світі. В своїх працях порівняльно-історичного, 
загальнотеоретичного, зіставного плану вчені запроваджували в широкий науковий обіг 
український матеріал. Вони показували багатство нашої розвинутої літературної мови, 
допомагали читачам краще усвідомити її коріння, шляхи розвою, встановлюючи по-
ходження слів, шляхи їхнього запозичення в українську мову. Водночас вони служили 
науці та Істині, спростовували в своїх працях недоведені горе-гіпотези непрофесійних 
дослідників, як щодо походження слів, наприклад, власних назв, так і щодо історії укра-
їнської мови. Так, А.О.Білецький у журналі «Вітчизна» (№3, 1990 р.) опублікував статтю 
«Коріння рідної мови», де він науково описує родовід української мови у відповідь на 
деякі сміливі, але бездоказові думки про те, що вона виникла раніше від санскриту.

Багатьом поколінням студентів Київського національного університету ім. 
Т.Шевченка, в якому професор А.О.Білецький викладав понад 43 роки, він твердив, що 
у мовознавстві, як і в природничих науках, потрібні точні наукові факти, докази. У своїй 
книжці «Про мову і мовознавство» [Білецький 1996] професор написав окремий пара-
граф з промовистою назвою «Така вона – українська мова». Цей параграф невеликий 
за розміром, але високоінформативний і насичений фактами, де читач знайде короткий 
огляд історії української мови, опис її відмінностей від російської у звуковому ладі, 
морфології, лексиці, умовах виникнення літературної мови. На основі власних розду-
мів, врахування праць істориків мови (Півторака Г.П., Русанівського В.М.) Білецький 
А.О. формулює тези, які варто пам’ятати всім: первісна східнослов’янська група мов 
відокремилася від західно- і південнослов’янських мов наприкінці першого тисячоліт-
тя від Н.Х.; був час, коли майбутні російська, українська, білоруська були діалектами 
східнослов’янської мови, згодом ці діалекти стали окремими мовами.

Кожна з них обслуговує потреби трьох окремих слов’янських націй, що відрізняють-
ся одна від одної, крім своїх мов, також своїми культурними традиціями.

Наприкінці А.О.Білецький доходить висновку, що становить і його наукове кредо: 
«На сьогодні висловлено багато дискусійних тверджень щодо походження української 
мови, тенденцій розвитку української літературної мови. Вчені пропонують нові підходи 
до пояснення старослов’янської мови і розглядають останню як функціонально україн-
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ську, хоч і відмінну від неї структурно мову. І це добре. Науково обґрунтовані дискусії 
ведуть до встановлення Істини» [Білецький 1996 : 213].

Воно може бути напутнім словом усім дослідникам мови. Нам є у кого вчитися. 
Жертовне служіння науці А.О.Білецького і О.С.Мельничука гідне великої поваги і на-
слідування.
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УДК 124.11/5
Хо Сун Чьол
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уКраина и КорЕЯ: оБЩаЯ ПамЯтЬ и наЦионаЛЬнаЯ иСториЯ

У наведеній нижче статті автором, колишнім послом Кореї в Україні, простежуються 
загальні ознаки історичного поступу двох сучасних незалежних держав – Кореї й України. 
Автором статті запропоновано деякі важливі кроки для подальшого розквіту держав.

Ключові слова: національна ідентичність, національна культура, геополітична си-
туація, національна свідомість, мовна самостійність.

В статье автором, бывшим послом Кореи в Украине, прослеживаются общие 
признаки исторического развития двух современных независимых держав – Кореи и 
Украины. Автором статьи предложены некоторые необходимые шаги для дальней-
шего процветания стран.

Ключевые слова: национальная идентичность, национальная культура, геополити-
ческая ситуация, национальное сознание, языковая самостоятельность.

Корея и Украина имеют богатую историю. Это история, которой гордятся оба народа, и 
национальная культура, которая сохраняется на протяжении нескольких тысяч лет несмо-
тря на все трудности и лишения. Украна –колыбель славянской культуры, а Киев называют 
матерью всех городов русских. Корея тоже имеет богатую национальную культуру.

Несмотря на то что Корея является самой маленькой страной среди стран Восточ-
ной Азии, она сумела сохранить свой язык и уникальную систему письма – корейский 
алфавит Хангыль. 

Геополитическая ситуация двух стран также очень схожа. Исторически так сложилось, 
что вследствие расположения обеих стран, они не раз подвергались захватам извне.

Американский политолог Збигнев Бжезинский назвал обе страны «стержнями» в 
глобальной борьбе за власть, где судьба этих стран определялась интересами и страте-
гиями крупнейших мировых держав.

Корея расположена на полуострове, где пересекаются интересы четырех мировых 
сил, таких, как Россия, Китай, США и Япония. Корея располагалась на линии фронта 
морских и сухопутных сил. Эта конфронтация привела к разделу Кореи на Северную и 
Южную. Украина располагается в центре Евразийского континента, и она также была 
местом конфронтации Восточной и Центральной Европы.

© Хо Сун Чьол, 2011
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Я много раз слышал, что природное изобилие Украины одновременно является и 
багатством, и бременем. Без национальных границ и централизованного правительства с 
сильной армией Украина постоянно была обьектом оккупации и территориальных при-
тязаний. Геополитическая уязвимиость обеих стран неизменно приводила к иностран-
ным вторжениям и, следовательно, оккупацией народов.

Известно что Корея подвергалась иностранным вторжениям более восьми раз, а 
Украина – свыше тысячи ста раз.

Народ Кореи пережил полную окупацию три раза – монголами, манчжурами и 
японцами.

Украина утратила свою национальную независимость после вторжения монголов и 
вновь обрела ее лишь спустя тысячу лет уже после развала СССР.

История ХХ-ого века была особенно трагичной для обеих стран. Корея полностью 
потеряла свою независимость во время японской окупации.

В 1950 году разразилась Корейская война, в которой погибло 3 миллиона человек. 
Более 5 миллионов людей были разлучены со своими семьями после раздела на Север-
ную и Южную Корею без какой-либо возможности соединения. Это коснулось и лично 
меня и мою семью. Мои родители до конца жизни не смогли вернуться в родной город, и 
я до сих пор ничего не знаю о своих родных, которые остались за 38-ой паралелью.

Народ Украины пережил серию трагических событий в первой половине 20-го века – 
Первую Мировую войну, большевистскую революцию, Гражданскую войну, голодомор 
и Вторую Мировую войну.

Эти события, унесшие огромное количество жизней, оставили тяжелые раны в душах 
людей. Но несмотря на все горести, у обеих стран было много положительных вех. Южная 
Корея достигла неимоверного экономического успеха за последние 40 лет и сейчас южноко-
рейская экономика занимает 15 место в мире. Украина обрела независимость в 1991 году – и 
в первый раз в истории в состав независимой Украины вошел Крым и Восточная Галиция. 

Независимость Украины – это действительно Божье благословение после стольких 
страданий и борьбы за автономию. Иногда люди воспринимают этот подарок небес как 
данность, если он достается им без жертв и усилий.

Перед обеими нашими странами стоят тяжелые задачи. Южная Корея должна найти 
путь устранения ядерной угрозы со стороны Северной Кореи и пути воссоединения Се-
верной и Южной Кореи. Украина должна будет построить сильное государство, которое 
экономически и политически не будет зависеть ни от каких внешних факторов. 

Я уважаю Украину потому, что несмотря на то, что она потерпела даже больше ино-
странных вторжений, чем Корея, она сохраняет свою историческую память, националь-
ное сознание и самостоятельность своего языка. Я считаю, что первым шагом к уста-
новлению национальной идентичности является правильное понимание истории. Нация, 
которая помнит и гордится своей историей, даже в сложных условиях и под давлением 
внешних сил сможет сохранить свою национальную идентичность и государственную 
независимость. Также нужно прилагать значительные усилия для того, чтобы поддержи-
вать независимость Украины и развивать ее идентичность, имея четкое осознание того, 
что «мы», а не другие люди или другие поколения, являемся действующим лицом, кото-
рое сейчас творит историю, достойную того, чтобы ею гордились потомки.
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Я считаю, что отцы должны прилагать все усилия, заложить прочный фундамент 
для того, чтобы в будущем, уже когда будут жить их дети, страна процветала. Это про-
исходило в США в 18 веке и сейчас это происходит в Корее на протяжении последних 
сорока лет. 

В мае я завершил работу над книгой о современной истории Украины на корейском 
языке, которая будет опубликована в августе. В последней главе этой книги я позволил 
себе дать совет молодому государству Украина. Я бы хотел процитировать эту часть.

Сохранение независимости является главной задачей и ответственностью народа 
нового суверенного государства. На самом деле, без патриотизма и приоритетов нацио-
нальных интересов перед личными, защита независимости от посягательств извне и её 
сохранение практически невозможны. Граждане Украины, используя всё имеющееся до-
стояние, должны запастись волей и сплотиться в деле сохранения национальной иден-
тичности и государственной независимости. В то же время, Украина должна мудро реа-
гировать на изменения на международной политической арене, и, в частости, в странах 
Евразии. Именно это, в сущности, и станет главной задачей Украины в 21 веке. Для того, 
чтобы молодое поколение жило в подлинно независимой стране, необходимо осознавать 
то, что судьба потомков зависит от выбора и действий старшего поколения; важно де-
монстрировать дух самопожертвования, нести ответственность и воспитать следующее 
поколение в духе патриотизма. Навечно сохранить в памяти славу Киевской Руси – ис-
токов славянской эпохи; свободный дух и национальные традиции казаков; народное 
терпение, проявленное в первые годы независимости; национальную зрелость и вынос-
ливость в период «оранжевой» революции; построение справедливой, цивилизованной 
«новой Греции», как говорил немецкий философ Гердер, должно явиться важнейшей 
исторической задачей украинского народа.

Корея должна и дальше быть лидером – процветающим свободным государством в 
Восточной Азии, а Украина должна стать образцом процветания, свободы и независимо-
сти среди всех стран бывшего Союза. 

УДК 82:1
Петриашвили О.М., Джахая Л.Г.

(Тбилиси, Грузия)

роЛЬ мировоЗЗрЕниЯ в творчЕСтвЕ
ПоЭтов и ПиСатЕЛЕй

У статті коротко простежується (одночасно історично й теоретично) вплив 
філософського світогляду на творчість поетів і письменників, головним чином, на 
прикладах історії європейської міфології, філософії й літератури – у тісному зв'язку з 
філософським світоглядом їх творців.
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Ключові слова: філософський світогляд, антична міфологія, історія європейської 
літератури, літературні напрямки.

В статье кратко прослеживается (одновременно исторически и теоретически) 
влияние философского мировоззрения на творчество поэтов и писателей, главным обра-
зом, на примерах истории европейской мифологии, философии и литературы – в тесной 
связи с философским мировоззрением их творцов.

Ключевые слова: философское мировоззрение, античная мифология, история евро-
пейской литературы, литературные направления.

The article briefly traces (both historically and theoretically) the influence of philosophical 
outlook on the work of poets and writers, primarily on the examples of the history of European 
mythology, philosophy and literature – in close connection with the philosophical outlook of 
their creators.

Key words: philosophical outlook, ancient mythology, the history of European literature 
and literary trends.

Каждая эпоха в жизни человеческого общества ставит особые, характерные для нее 
философские проблемы и по-своему решает их. Давно установлено, что в творчестве 
поэтов и писателей во все времена решающую роль играло мировоззрение, в том числе и 
философское мировоззрение. Мировоззрение есть представление о том, что такое мир и 
какое место в нем занимает человек, и на этот вопрос пытаются дать ответ три основных 
исторических типа философии: научная, антропологическая и религиозная философия, 
и каждая из этих разновидностей философии своеобразно влияла на творчество поэтов и 
писателей – в разные исторические эпохи [1].

Все античное искусство прошло под знаком мифологического мировоззрения. Ми-
фология, или синкретическое сознание людей и всего общества, включало в себя фило-
софское, религиозное, художественное, нравственное сознание, было результатом насто-
ятельной духовной потребности объяснить мир и явления природы, когда человеческие 
знания были еще недостаточны, чтобы разобраться в них. Неудивительно, что этот про-
цесс шел через персонифицирование божеств, перед которыми человек испытывал чув-
ства удивления, бессилия и поклонения. Реальная жизнь людей, к примеру, в Древней 
Греции, тесно переплеталась с обитающими, по их представлению, на Олимпе богами 
[2 : 3]. Роль мифологии в жизни, судьбах и художественном творчестве людей отчетли-
во прослеживается у Гесиода в «Теогонии», в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея», 
трагедиях Эсхила («Орестея», «Прикованный Прометей»), Софокла («Антигона», «Царь 
Эдип», «Электра») и Эврипида («Медея», «Андромаха», «Орест») [4]. 

В Средние века как на христианском Западе, так и на буддийском и мусульманском Вос-
токе, возобладала религиозная философия. Религия стремилась превратить философию в 
служанку богословия, дабы логическими аргументами доказывать бытие Бога, сотворение 
мира и другие догматы церкви. Духовная культура масс в период Средневековья целиком 
формируется в рамках церковной идеологии. В средневековой литературе христианские 
идеи выражались различными путями: это были упоминания о Боге, библейских героях, ми-
стических событиях, в стихотворной форме излагались библейские сюжеты. В итоге сфор-
мировалась литература, содержание которой тесно связано с религиозной тематикой. 
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На смену Средневековью приходит эпоха Возрождения. Если Средневековье ставило в 
центр мироздания и всей духовной жизни людей Бога, то центром духовной жизни эпохи 
Возрождения стал человек, Ренессанс пронизан гуманистическим мироощущением. Сред-
невековому бескультурью Возрождение противопоставило просвещение и античный культ 
человека во всем богатстве его телесной мощи и духовной красоты. Распространяются 
сочинения античных философов, литературные произведения создаются на основе фор-
мирующихся национальных языков, искусство одухотворено гуманистическими идеалами 
(«Декамерон» Боккаччо, «Сонеты» Петрарки – в Италии, поэты «Плеяды», «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» Рабле – во Франции, «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского – в Ни-
дерландах, «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели – в Грузии и др.).

В эпоху Просвещения четко прослеживается взаимосвязь и взаимовлияние фило-
софии, искусства, литературы Просвещения и политического устройства. В философии 
– это рационализм, в политике –абсолютизм, в искусстве – классицизм. Во Франции и 
во всей Северной Европе господствовал рационализм (Рене Декарт, Дени Дидро, Поль 
Гольбах), в отличие от Англии, где преобладала эмпирическая философия. Манифе-
стом классицизма стал стихотворный трактат Николя Буало «Поэтическое искусство» 
[5], которого придерживались Расин, Корнель, Мольер, они пишут в классическом сти-
ле греческих трагедий и комедий. В России представителями классицизма были Ломо-
носов, Фонвизин, Державин, в Украине – Феофан Прокопович, Котляревский, Гулак-
Артемовский. Многие выдающиеся мыслители той эпохи сами были замечательными 
мастерами слова и оставили превосходные литературные произведения (Вольтер – «Ор-
леанская девственница», «Кандид», «Микромегас», Дидро – «Монахиня», «Племянник 
Рамо», Руссо – «Юлия, или Новая Элоиза», «Эмиль, или о воспитании»).

На смену классицизму в ХIХ веке приходит романтизм, философской основой кото-
рого была классическая немецкая философия, в частности, философия Шеллинга, кото-
рый считается одним из теоретиков романтизма. Во Франции первый удар классицизму 
нанес Виктор Гюго («Кромвель»). Романтизм, пересоздавая действительность, изобра-
жал исключительных людей в исключительных обстоятельствах. Представители роман-
тизма в Германии – Шиллер, братья Шлегели, Генрих Гейне, сказочники братья Гримм, 
во Франции – Альфред де Мюссе, Альфред Виктор де Виньи, в России – Жуковский, 
молодой Пушкин. Вершиной романтизма в Англии стал Джордж Гордон Байрон, в Гру-
зии – Николоз Бараташвили.

Романтизм был еще в полном расцвете в литературах Европы и Америки, когда ря-
дом с его представителями выступили писатели, придерживающиеся иных взглядов на 
литературу: началось становление нового направления в мировом искусстве и литературе 
– критического реализма. Критический реализм – это художественный метод в искусстве 
и литературе ХIХ века, его расцвет связан с именами Пушкина, Гоголя, Тургенева, До-
стоевского, Толстого, Чехова (Россия), Стендаля, Бальзака, Мопассана, Золя (Франция), 
Диккенса, Теккерея (Англия), Ильи Чавчавадзе, Эгнате Ниношвили (Грузия) и других. 
Критический реализм по-новому изображает отношение человека к окружающей действи-
тельности, человеческие характеры раскрываются в органической связи с социальными 
обстоятельствами жизни. Предметом глубокого социального анализа стал внутренний мир 
человека, поэтому критический реализм одновременно становится психологическим.
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30-40-е годы ХIХ века – это время кризиса просветительских и романтических кон-
цепций, не способных понять действительность как объективный процесс, развиваю-
щийся по собственным законам, независимым от воли людей. Если в борьбе с социаль-
ным злом мыслители эпохи Просвещения уповали на силу слова, морального примера, 
а теоретики романтизма – на героическую личность, недооценивая объективные факто-
ры общественного развития, то в художественно-реалистическом познании социальной 
действительности решающее значение имело революционно-освободительное движе-
ние, которое обличало пороки крепостнического и буржуазного общества. Писатели-
реалисты находили прекрасное, возвышенное, равно как и низменное, в самой объек-
тивной реальности, их положительный герой не вознесен над жизнью, он, как правило, 
выражает интересы широких народных масс, взгляды передовых кругов интеллигенции. 
Критический реализм сблизил литературу и искусство с жизнью. В свою очередь подъем 
рабочего движения в странах Северного полушария оказал заметное влияние на литера-
туру критического реализма и вызвал к жизни первые художественные опыты изображе-
ния действительности с позиций эксплуатируемых масс. 

В начале ХХ века, накануне и во время Первой мировой войны в европейских стра-
нах, в России получила заметное распространение модернистская, формалистическая 
литература, поэзия (символизм – «Парнасцы», Поль Верлен, Артюр Рембо, Маларме, 
Меттерлинк, Валерий Брюсов, Александр Блок, Конст.Бальмонт, Андрей Белый и др., 
имажинизм – Сергей Есенин и др., акмеизм  – Николай Гумилев, Осип Мандельштам, 
Анна Ахматова и др., футуризм – молодой Маяковский, Бурлюк, Асеев, Каменский и 
др., экспрессионизм – Франц Кафка, Марсель Пруст, Эжен Ионеску и др.), философской 
основой которой следует считать философию Канта с ее приматом формы над содержа-
нием, а также безусловное влияние взглядов и учений Артура Шопенгауэра, Фридриха 
Ницше, Зигмунда Фрейда и Николая Гартмана. В Грузии из этих течений привился лишь 
символизм (поэты объединения «Голубые роги»). 

Социалистический реализм – это метод литературы и искусства, представляющий 
собой эстетическое выражение концепции мира и человека в эпоху борьбы за установ-
ление более справедливого общества. Изображение жизни в свете идеалов социализма 
обусловливает содержание и основные художественные принципы искусства социали-
стического реализма. Его возникновение и развитие связаны с распространением социа-
листических идей в разных странах мира, с развитием революционного рабочего движе-
ния во всем мире, поэтому социалистический реализм – это художественный метод не 
только советской литературы, он был всюду, где были люди, разделявшие идеи социализ-
ма (Джанни Радари и Васко Пратолини в Италии, Луи Арагон и Поль Элюар во Франции, 
Бертольд Брехт и Анна Зегерс в Германии, Юлиус Фучик в Чехословакии, Назым Хикмет 
в Турции, Пабло Неруда в Чили, Жоржи Амаду в Бразилии и другие). Более того, первое 
произведение социалистического реализма появилось задолго до Октябрьской револю-
ции 1917 года – это был роман М.Горького «Мать» (1907 год), в котором описывается 
становление, формирование революционного сознания русского рабочего класса. 

Термин «социалистический реализм» в советской печати впервые появился в 1932 году 
(«Литературная газета» от 23 мая 1932 года). Это понятие получило широкое распростра-
нение и было закреплено Первым всесоюзным съездом советских писателей (1934 год), 
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на котором Горький говорил о новом методе как о творческой программе, направленной 
на реализацию гуманистических идей нового общества. К этому времени писателями 
(М.Горький, А.Толстой, А.Фадеев) и критиками (Луначарский, А.Воровский) были пред-
приняты попытки определить художественное своеобразие социалистического реализ-
ма, как особого типа художественного сознания. Его новизна связывалась с утвержде-
нием роли революционно-преобразующей деятельности пролетариата, изображением 
действительности в ее революционном развитии, действенного, социалистического 
гуманизма, в котором находят свое выражение идеи гармоничного развития человека, 
полноты реального проявления его духовных и нравственных возможностей, подлин-
но человеческого отношения друг к другу, к природе, к обществу. Герой произведений 
социалистического реализма – борец, строитель «светлого будущего», утверждающий 
веру в прогресс, несмотря на отдельные поражения и потери. Термин «оптимистиче-
ская трагедия» («Оптимистическая трагедия» В.Вишневского) может быть отнесен ко 
многим произведениям, передающим драматические ситуации революционной борьбы, 
например, «Разгром» А.Фадеева. Для социалистического реализма характерны произве-
дения, изображающие революционную героику и ее носителей, вожаков, ведущих за со-
бой народные массы: Левинсон («Разгром» Фадеева), Корчагин («Как закалялась сталь» 
Островского), Давыдов («Поднятая целина» Шолохова). У Маяковского это прослежива-
ется в таких произведениях, как поэмы «Ленин», «Хорошо!», Вступление к поэме «Во 
весь голос», «Стихи о советском паспорте», «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». 

XX век закончился, и вместе с ним закончился и социалистический реализм. Он за-
кончился тогда, когда ушли из жизни последние представители этого художественного 
метода. Но пока на свете есть богатые и бедные, всегда будет идти борьба за передовые 
идеи, и основная мысль социалистического реализма останется той же, только, может 
быть, под другим названием.

Признанный родоначальник экзистенциализма датский философ Серен Кьеркегор 
создавал свое религиозно-мистическое учение в 30-е – 40-е годы Х1Х столетия, и ноты 
отчаяния и пессимизма одинокой фигуры индивидуалиста, заброшенного в этот неуют-
ный, неустроенный мир, прозвучали уже тогда. Но их никто не услышал. Тогдашним 
«властителем дум» европейской интеллигенции был Гегель, провозгласивший величие 
и могущество человеческого духа, познания, науки. То же самое, только с позиций по-
зитивизма, утверждал французский философ Огюст Конт. Такое мировоззрение боль-
ше отвечало характеру и устремлениям молодой, поднимающейся буржуазии в пору ее 
самого большого опти мизма. Не удивительно поэтому, что «первый экзистенциалист» 
умер в безвестности. Но его учение возродилось после Первой мировой войны, в пери-
од между двумя войнами и, в особенности, после Второй мировой войны в сочинениях 
Жан-Поля Сартра, Альбера Камю, Габриэля Марселя и других экзистенциалистов, как 
идеология и мироощущение западноевропейской интеллигенции, равно как и художе-
ственное творчество этих мыслителей ХХ века (Ж.-П.Сартр – «Тошнота», «Стена», 
А.Камю – «Посторонний», «Чума», «Мухи» и др.). 

Ужасы войны, крах традиционного гуманизма и веры в безграничный прогресс, ко-
ричневая чума фашизма, костры из книг величайших умов человечества, беспросвет-
ная ночь гитлеровского «нового порядка» в Европе, послевоенная «холодная война» с 



33

ее каждодневным риском атомного, ракетно-ядерного самоуничтожения человечества в 
пламени третьей мировой войны порождали смятение и самые мрачные чувства у той ча-
сти западноевропейской интеллигенции, которая чутко улавливала кризисное состояние 
общества, но искала выход в проповеди индивидуализма, иррационализма, замыкания в 
себе одинокой челове ческой экзистенции. 

Вместе с тем почти все виднейшие представители французского экзистенциализма 
(этого не скажешь о немецком экзистенциализме) сражались в рядах движения Сопро-
тивления, пошли в партизаны, в маки, а после освобождения Франции вернулись в Па-
риж, как национальные герои. Вот почему Альбер Камю в книге «Бунтующий человек» 
утверждал: «Для человека без шор нет зрелища прекраснее, чем борьба интеллекта с 
превосходящей его реальностью. Ни с чем не сравнимо зрелище человеческой гордыни, 
тут ничего не могут поделать все самоуничтожения. Есть нечто неповторимо могуще-
ственное и в дисциплине, которую продиктовал себе ум, в крепко выкованной воле, в 
этом противостоянии. Обеднить реальность, которая своей бесчеловечностью подчерки-
вает величие человека, – значит обеднить самого человека» [6: 51].

Философия экзистенциализма породила свою специфическую художественную лите-
ратуру (Эрих Мария Ремарк с его романами «Триумфальная арка», «На Западном фронте 
без перемен», Хемингуэй – «Старик и море», Антуан де Сент-Экзюпери и другие).

Конец ХХ – начало Х1Х века – это эпоха так называемого «постмодернизма» в 
литературе (и в искусстве вообще), для которого характерна мифологизация, точнее 
«ремифологизация», наподобие античной мифологии, но уже в новых исторических 
условиях. Мифологизирование в литературе конца ХХ века стало модным средством 
художественной экспрессии. Примечательно, что к мифологизированию прибегают 
не только писатели-модернисты, но и некоторые писатели-реалисты, к примеру, Томас 
Манн, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Чингиз Айтматов и другие, а также многие 
писатели Латинской Америки, Азии и Африки (Жоржи Амаду, Вальмонт Карпентьер, 
Габриэль Гарсиа Маркес), у которых современный интеллектуализм европейского типа 
сочетается с архаическими фольклорно-мифологическими традициями этих стран. Судя 
по всему, в основе современного мифологизированного постмодернизма лежит своео-
бразная культурно-историческая ситуация нынешней эпохи, поскольку нечто подобное 
встречается как в русской литературе конца ХХ века (Маканин, Пелевин), так и в гру-
зинской (Отар Чиладзе, Чабуа Амирэджиби, Гурам Панджикидзе). К примеру, роман 
известного грузинского писателя Отара Чиладзе «Шел по дороге человек» сразу после 
опубликования вызвал большой интерес читателей и литературных критиков, притом 
что и содержание, и форма его требуют от читателя определенного интеллектуального 
уровня, хорошего знания античной мифологии. В этом произведении миф выступает и 
как основа сюжета, и как способ создания образов персонажей и вообще как ведущее 
стилистическое средство, здесь представлены миф и притча, пародия и сказка, гротеск и 
современный исторический роман.

Такова вкратце внутренняя (одновременно историческая и закономерная) взаимос-
вязь европейского философского мировоззрения и литературы, шире – мировоззрения и 
искусства. Совершенно очевиден европоцентрический характер приведенных примеров, 
так как, на наш взгляд, именно в Европе (а также в заселенных европейцами Северной 
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и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии) отчетливо видна и хорошо просле-
живается как историческая смена философских мировоззрений, так и связанных с ними 
литературных направлений и стилей.
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(Київ, Україна)

БаЗові мовні ПринЦиПи діЯннЯ
мЕХаніЗму ЕКСПЛіКаЦіЇ тоПоФорм роЗСЕЛЕннЯ

Розглянуто теоретичні положення креативно-рекурсивної концепції розселення, які 
розкривають онтичний (есенціальний) зміст роботи механізму експлікації топоформ 
дійсності та планувального управління. Сформульовані базові принципи мовної (смисло-
вої) артикуляції створення, активізації і регуляції механізму розгортання та втілення 
топоформ розселення. 

Ключові слова: механізм експлікації, мовні принципи гармонізації, модальності мови-
артикулятора, феномен розселення, смисл і значення втілення, планувальне управління.

Рассмотрены теоретические положения креативно-рекурсивной концепции расселе-
ния, которые раскрывают онтическое (ессенциальное) содержание работы механизма 
экспликации топоформ действительности и планировочного управления. Сформулированы 
базовые принципы языковой (смыслонесущей) артикуляции создания, активизации и регу-
ляции механизма разворачивания и воплощения топоформ расселения. 

Ключевые слова: механизм экспликации, языковые принципы гармонизации, модаль-
ности языка-артикулятора, феномен расселения, смысл и значение воплощения, плани-
ровочное управление.
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Theoretical principles of creative and recоursive settling conception which discover ontical 
(essential) content of work of explication’s mechanism of topoform’s reality and planning 
management were examined. Base principles of language (sense – exponent) articulations of 
creation, activization and regulation of mechanism of unfolding and embodiment of settling’s 
topoform were formulated. 

Key words: mechanism of explication, language principles of harmonization, language-
articulator modalities, phenomenon of settling, meanings and significances of embodiment, 
planning management.

Постнекласична постановка проблеми системного (рефлексивного) управління пара-
метрами механізму експлікації топоформ дійсності розселення (глобального ноосферно-
го цивілізаційного феномену динамічного синергетичного здійснення та гармонізованого 
синкретичного існування природи, техніки, соціуму і людини) базується на креативно-
рекурсивному онтико-аксіоматичному принципі синтектики світу Руху і світу Форм [1].

Одухотворені (культурні) форми як імплікаційний результат креативної роботи 
імпульсів-струн світу Руху щодо парцеляції та констеляції (створення і упорядкуван-
ня) сегменту світу Форм складають (вичленовують) ідеальну область культури (та її 
актуалізовану, експлікаційну частину – цивілізацію). Ця область утворює топоформну 
„планувальну поверхню” світу Форм, „звернуту” до дійсності розселення, поверхню 
розподілу ідеального (породженого, дорекурсивного) і реального (втілюваного, озна-
ченого) буття Форм дійсності.

Прагнення самоідентифікації Руху визначає ноуменальний ансамбль ідей-засад щодо 
телеологічного формотворення та формовтілення феноменів дійсності розселення, що 
фіксується онтико-онтологічними позиціями: ціленалеження (світогляд), цілеутворення 
(культура), доцільність (цивілізація), цілеспрямо-ваність (світовираз, призначення).

Обертання ідей-засад від ціленалеження до цілеспрямовання саморуху витворює 
перманентний шлях в актах промишлення метаформ можливості та провидіння епохи, 
коли ідеї-засади постають:

• смислами (реальними змістом, призначенням, цілями) феноменів дійсності (речей 
та подій) – креативними агентами (сили) Мислення (проходження світу Руху до „себе”), 
що несуть досконалість Задуму і принципи системного втілення означуваних топоформ 
дійсності розселення (абсолютна смислова інтенція Духу);

• зверхідеями (ідеальними носіями усвідомлювання сущетворення та матрицями 
артикулювання культурних форм щодо їх експлікації) життє-діяльності метаформ, епи-
форм, топоформ дійсності – енерго-інформаційними акумуляторами сконденсованого 
смислу і ідентифікованого значення форм, консолідаторами та рецепторами механізму 
експлікації (розгортання та втілення) ярусів і ансамблів цивілізаційних форм, триєдиною 
основою повноти одухотвореного Софійного світу Форм – Логосу (ідеаційний надчуттє-
вий агрегат мови-артикулятора, що має ефект пружинного віддзеркалювання Мислення 
як абсолютна інтенція Сущого до буття);

• значеннями (реального здійснення ідентифікації втілення) щодо вивільнення Руху 
дійсності (з „тенет” епохи) та спрямованого (рефлексивного, регулятивного) управління 
його самовідтворенням – креативними агентами (сили) Мислення (проходження світу 
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Руху до „себе” іншого), що несуть Призначення і означаючи констеляції смислів (апара-
ту активізації механізму експлікації) екзистенційної інтерпретації феноменів дійсності 
розселення (абсолютна смислова рецепція Духу) [2]. 

Мова-артикулятор як агрегація механізмів зверхідей імплікації (згортання) і експліка-
ції (розгортання) форм дійсності, маркування їх атрибутів та ресурсів, розрізнення і син-
тектики (консолідації) смислу і значення іменованих форм у своїх трьох іпостасях (мова 
ідей, мова форм, мова речей) виконує єдину онтичну реагентну і умоосяжну роль щодо 
умов та можливостей рефлексії, фіксації, „занурювання”, „злиття”, але не „розчинення” 
в трансцендентних процесах формотворення (в актах миследіяльності свідомості). Мова-
артикулятор забезпечує путь до „себе”, до гармонії форм, до духовнозримого світовідчуття, 
дозволяє розкрити та зафіксувати („склеїти”) зустріч, взаємопроникнення і різноманітність 
з’єднання та розчленування контактних частин світу Руху (вічності Ніщо) і світу Форм 
(безмежності Дещо), установлює джерело походження (Логос) та механізми гармонізації 
дійсності розселення, а також межі та можливості цивілізаційного самоуправління.

Трьохтактна артикуляція системного механізму створення, експлікації (розгортання 
та втілення), екзистенційних інтерпретацій форм дійсності (як предметів дослідження та 
управління) є смислонесучим консолідатором процесо-середовищного континууму роз-
селення і руху ідей, що обертаються смислами і значеннями (іпостасі мови: смислове 
середовище розрізнення креативного чистого мислення щодо формотворення; семіотич-
ний ресурс і моделюючий засіб мислекомунікації механізму експлікації форм життєді-
яльності; планувальний спосіб інтерпретації та репрезентації – мовлення рекурсивного 
миследіяння і життєдіяльності речей-феноменів розселення).

Мовні іпостасі обертаються навкруг базової мови форм і джерела експлікації та вті-
лення (механізма-активізатора) актуальних форм дійсності, які забезпечують зчитуван-
ня, опанування та супровід екзистенційних актів реіфікації і означення позначуваних 
(топоформ речей, що втілюються) з реконструкцією (виразом та висловом) мови феноме-
нів дійсності. Цим визначаються й базові модальності мовної артикуляції топоморфного 
обертання феноменів розселення (розрізнення чи тотожності смислу і значення механіз-
му втілення) і такі складові Логоса-Сущого (мета-, епі-, топоформ):

1. Голос – розрізненість ідей-засад Задуму як сукупності потоків абсолютних смислів 
досконалості (принципів) системного втілення і конкретних значень щодо призначення ре-
чей (аподиктична модальність мови ідей, коли смисли і значення є дзеркально тотожними, 
що безумовно і достовірно для ідей формотворення);

2. Знак – зміст, медіатор та зв’язок Слова (імені) та речі, абсолютного значення і кон-
кретного смислу (за Св. Августином), енерго-інформаційна розмірність (число) ходу ме-
ханізму втілення (гіпотетична модальність мови форм, коли значення репрезентують аб-
солютні цінності різноманітності допустимої розмірності атрибутів та предикатів форм 
дійсності, що оснащуються варіативними ансамблями конкретних смислів щодо умов та 
мір наступної, можливої експлікації);

3. Слово – риторичний активізатор та сигнальний регулятор механізму втілення (ви-
разу знаків) з метою його системної реплікації у режимах і логіці експлікації – здій-
снення феноменів розселення (деонтична модальність мови речей, коли існує зворотно-
дзеркальна тотожність означення конкретних процесо-середовищних феноменів як 
нормування їхніх системних параметрів і забезпечення смислової трансляції хода екзис-
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тенційної інтерпретації і керованої, обов’язкової та потрібної планувальної трансформації 
дійсності розселення) [3].

Зазначені вище теоретичні положення креативно-рекурсивної концепції розселення 
дозволяють розглянути версії можливої інтелектуальної інтерпретації онтичного (есен-
ціального) змісту роботи (формулювання принципів гармонізації) механізму експлікації 
топоформ і метаформ дійсності, що „відбувається” (за М. Мамардашвілі).

Операційне поняття системи як реплікації механізму втілення і пере-творення дій-
сності (реіфікації і означення) може бути подано як сукупність (клас) операторів (скла-
дових системи) переведення (мовного переходу) планувальної системної мови топоформ 
на процесо-середовищну мову речей – феноменів розселення („дискурс розселення”), що 
забезпечує „зчитування” норм, способів і варіацій втілення [4]. Очевидно, модальності 
(відповідно до модальної методології Д. Зільбермана [3]) динаміки мови-артикулятора як 
енерго-інформаційного носія смисло-значень (інструмента) реплікації реалізується (діє) 
за двома базовими принципами: активізації топоформних матриць (арсеналів пам’яті) 
варіативних можливостей щодо детермінаційних екзистенційних інтерпретацій при єд-
ності цілого та відносній самостійності („іннерваційності”) частин – принцип алеатори-
ки (гіпотетична модальність); і активізації (задіяння) риторичних операцій перетворення 
щодо інтегративно-ефективного комплементарного діяння складових системи у режимах 
гармонізації речей (феноменів) – принцип суперпозиції (деонтична модальність).

Орієнтири вирішення проблеми формулювання цих та інших мовних принципів 
експлікації розглядаються (хоча й не як головна мета) у ряді робіт. Гарним початком 
тут може бути ґрунтовний аналіз Ф. Бацевича лінгво-філософських концепцій мови 
[5], де подані такі уявлення. Мова (форм) як енергейя (за В. фон Гумбольдтом) є ді-
яльністю (роботою духа), що постійно відтворюється [5: 71] й по суті – розпаковує 
топоформні можливості експлікаційної артикуляції у режимах алеаторики, що у свою 
чергу забезпечує широкий простір для полілогічних інтелектуальних інтерпретацій 
(взаємодій, досліджень, управління).

Невипадково, Б.-Л. Ворф обґрунтував ідею, згідно з якою дійсність – це безперерв-
ний потік вражень, який мова впорядковує згідно з її етноспецифічними особливостя-
ми (гіпотеза лінгвістичної відносності), але мова повсякдення потребує мовної додат-
ковості, оскільки мовна і наукова картини світу взаємодоповнюють одна одну [5: 88, 
92]. А це – реалізація риторичного принципу суперпозиції щодо мовного переходу. 
Звідси зрозуміло трактування слова (інтелектуальної інтерпретації) як двоєдине енер-
гетичне явище, що має символічну подвійну природу (за П. Флоренським): воно несе 
енергію пізнання і енергію пізнавального [5: 136]. Символи-слова є основою реалізму, 
носії сили, деякі конденсатори і приймачі світової енергії (за С. Булгаковим) [5: 143]. 
Такий символ (продукт дослідження та системного конструювання механізму втілення) 
може бути названим символом-тригером (пусковою схемою переходу від гіпотетичної 
до деонтичної модальності та її додаткового прикладного технологічного „розширення”) 
конфігурування режимів та станів практичного перетворення дійсності розселення.

Інтелектуальна (лінгвістична) інтерпретація принципу алеаторики (варіативності 
екзистенційної інтерпретації проявів дійсності) входить до кола теорії кореференції 
(референціальної тотожності) щодо фіксації атрибутів процесо-середовища дійсності 
різними засобами вербальної актуалізації [6: 38]. У цьому контексті можливо говорити 
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про властивість „подвійного означування” (за Е. Бенвеністом), притаманну природній 
мові, коли вічне прагнення до симетрії означаючого і означуваного ніколи не може бути 
досягнуто [6: 56, 57].

Виправданим буде посилання на принцип алеаторики та згода із тезисом, що кожна річ 
відрізняється від іншої, але водночас кожна річ має щось спільне з іншою й тому світ дійснос-
ті пропонує нам нескінчені можливості класифікації речей і жодну із них він нам не нав’язує 
[7: 151]. В парадигмі значення, що розгортається, Д. Бома сформульована ідея вторинності 
очевидного порядку світу речей, тому що „розгорнутий” (експлікативний) явний порядок ви-
никає із більш глибокого „згорнутого” (імплікативного) прихованого порядку (світу форм!) 
[8: 8]. На межі-переході між двома порядками (світами) лежать смисли як подійні патерни, 
які виникають спонтанно й виявляють розумність буття [8: 14]. Подібну ідею щодо специфі-
ки принципу алеаторики містить поняття „фрейму” як матриці можливих подій, яка, будучи 
стійкою, визначає інтерпретації реальності (за І. Гофманом) [9: 57, 58].

Логіку мовного переходу та роботи механізму експлікації, а також правил осмисле-
ного використання принципів, що розглядаються, можливо визначити у рамках більш 
фундаментального дослідження форм дійсності як Логосу-Сущого і його логоцентричну 
роль у проблематиці Мислення та миследіяльності. У межах теперішньої теми розгляне-
мо ряд тез М. Гайдегера стосовно того, що „логіка” міститься в „смислі” буття [10]. Суще 
само по собі двоскладно: суще в бутті і буття сущого. Суще – то, звідки починають-
ся „давання-передлежати і прийняття-до-уваги” [10: 211, 216]. Мова тут про здібності 
(сполучний стрій) „схоплювання” і розуміння Мислення (мислення-комунікації). Суще 
іменує те, що становить „скріпи” мови, які залишаються неозвученими. Суще пронизує 
мову й зберігає її у можливості до сказивання (мовлення) [10: 226]. І тут видно роль та 
напрями роботи риторичних операцій перетворення механізму експлікації за принципом 
суперпозиції, який переборює типові множинно-елементні уявлення щодо опису світу і 
реалізує фундаментальну властивість цілісності речей.

Джерело цілісності на різних рівнях буття найбільш чітко розкривається у квантовій 
механіці, де квантовий холізм виходить з існування світової константи – постійної План-
ка розмірності дії [11: 317]. Фундаментальна властивість цілісності, кінцевої неподіль-
ності і нерозкладності визначає гранично деталізований (чистий) стан фізичного об’єкту, 
який включає в себе суперпозицію його можливих станів (чи проявів у світі) – так звані 
набори потенційних взаємовідновлюючих можливостей об’єкту [11: 320, 321]. 

Порушення принципу суперпозиції спостерігається на стадіях зміни („перезміню-
вання”) циклів відтворення феноменів дійсності – переходу рекурсивних процесів з лі-
нійного на нелінійний режими. Тоді результат сумарного діяння на об’єкт не дорівнює 
сумі результатів цих діянь (у точці біфуркації). Але це не означає, що потрібно відмов-
лятися від швидкого лінійного прогнозування – основного стандарту нашого мислення в 
областях його застосування [12: 383].

Важлива роль артикуляційної природи принципу суперпозиції в його практичних 
прикладаннях – планувальнім управлінні та містобудівній діяльності. Артикуляція (як 
вважає Л. Гросберг), що установлює зв’язок між практичними кроками та їх результа-
тами, відображає і стратегічну логіку боротьби за зміну композиції дій у межах балансу 
сил, що змінюються заради переосмислення можливостей та конструювання набору від-
ношень практики [13: 34].
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Специфічною стороною деонтичної модальності мовного переходу „топоформа – річ” 
є аспект несилової взаємодії мови форм і мови речей, важливий для нормативного пого-
дження і підпорядкування управлінських рішень способу конфігурування феноменів, що 
задається сигналами системної реплікації та регуляції діапазонів взаємосумісності потен-
ційних станів речей. Таку здатність несилового мовного переходу та мовлення речей як 
засобу гармонізації значень параметрів розселення можна визначити принципом інтрофо-
мації [14: 52-54]. Цей принцип передбачає необхідність адекватного сприяння реалізації 
„волі” втілення (топоморфного джерела) і відповідних інтелектуальних інтерпретацій. 

Розглянуті вище базові мовні принципи роботи механізму експлікації можна уза-
гальнити таким чином. В деонтичній модальності риторичний принцип суперпозиції 
постулює незалежне, але взаємоневіддільне та згармонізоване здійснення (діяння) ре-
курсивних процесів (формування, функціонування, розвитку і відтворення), реіфікацію, 
відповідно, просторових, темпоральних, субстанційних ресурсів і означення семіотич-
них (мовних) ресурсів форм дійсності, що обрані (відібрані, „призвані”), обов’язкові (за 
місією) для існування та взаємодії „тут і тепер”, і досягнення результуючого екзистен-
ційного ефекту, еквівалентного сумі ефектів окремих процесо-середовищних проявів 
(„спектраль-ного складання” на мові речей цілісних динамічних феноменів розселен-
ня). І це є продуктивною сутністю системної роботи конфігуратора Форм (ідеального 
асемблера-складальника) – ізоморфного механізму внутрішньої (імплікаційної) і зовніш-
ньої (експлікаційної) констеляцій атрибутів, відповідно, форм і речей (феноменів), що 
втілюються, а також основою інтелектуальних (символічних) інтерпретацій стосовно 
оптимізації (гармонізації) практик планувального управління щодо створення, перетво-
рення і адаптації феноменів (ноосфери) розселення. 

В гіпотетичній модальності логоцентристський принцип алеаторики постулює варі-
ативні можливості (ре)конфігурування (модуляції механізму експлікації – резонатора) 
атрибутів та ресурсів форм різних ярусів як імплікаційно заданий засіб формотворен-
ня, їхнього гармонічного сполучення і ситуаційної (стохастичної) констеляції згідно з 
вимогами („волею”) епохи і закономірними тенденціями (станів і режимів) дійсності 
розселення – детермінованого перетворення „конкурентних” можливостей адекватно-
го вибіркового ансамблю форм у перспективну якість та ефективність життєдіяльності 
феноменів дійсності. Стохастична мова форм, що постійно має семантичні ресурси 
неозначеності і доповненості щодо параметрів буття, є залогом стійкого втілення необ-
хідного, гармонійного „формату” дійсності розселення (на базі системних моделей і 
композиційних правил їх складання).

Як можливо було помітити, практично весь попередній текст викладено в аподик-
тичній модальності (відповідно до модальної методології Д. Зільбермана) й це не випад-
ково, тому що подібна інтелектуальна інтерпретація (як інтеріоризація) відображає дію 
ще одного базового мовного принципу, який вінчає триумвірат артикуляційних принци-
пів і фіксує імплікаційне джерело формотворення. Цей мислецентристський принцип 
аподиктичної модальності може бути названим (за віддаленою аналогією із умовно-
нонваріантними рівновагами у матеріознавстві) принципом синтектики (раніше заданого 
нами як онтична маніфестація Мислення), який постулює на мові ідей злиття, з’єднання 
для створення дійсності двох трансцендентних начал – ідей-засад Задуму Вічності – 
світу Руху (сукупності потоків смислів щодо ініціювання досконалості та наступного 
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означення відображень) і фрактального лона Культури Безмежності – світу Форм (су-
купності топосів потенційної ідентифікації та іменування розрізнень), а також зачаття, 
(con)ceptio духовного середовища Мислення, формотворення та миследіяльності. Цей 
принцип фіксує Мислення та його середовище (як джерело мови-артикулятора – зна-
ряддя одухотворення) в категорії духовної реальності буття (як його розуміли І. Кант, 
Р. Декарт, Ф. Бекон, Г. Щедровіцький за твердженням В. Розіна), геніально зримої для 
світовідчуття (дослідницької рефлексії) та задаючої можливості сприйняття концепту-
алізацій. Принцип синтектики онтологізує ідеї синергізму, синкретизму і системості 
дійсності розселення.

Принцип синтектики встановлює походження гармонії форм (онтичний морфогенез) – 
еталонних діапазонів скріпленості, поєднаності, співрозмірності, узгодженості взаємовід-
ношень, співзвучності цілого та частин атрибутів форм і предикатів феноменів, механізмів 
експлікації та їх системних реплікацій. Проблеми гармонії та методології гармонізації є само-
стійною темою дослідження (аналізу й розвитку вчень Піфагора, Й. Кеплера, Г.В. Лейбница, 
В.Ф. Гегеля та багатьох інших авторів) й тому тут стисло розглянемо одну із ранніх розвідок 
особливостей принципу синтектики на прикладі його доповнюючого (на наш погляд) ариф-
метичного принципу мереології про співвідношення цілого і частини щодо краси окремих 
груп об’єктів у світі і сукупної краси всього в світі – найвищої краси [15: 88].

Спільна єдність речей завдяки певній рівності та узгодженості їх самих має таку 
красу (рівноцінність), яку мають й окремі речі (тут аналогом для Ашара є також му-
дрість та милість [15: 89]). Але конститутивну якість (єдності, мудрості, рівності) мають 
множини-універсалії (тобто – створені форми !), а речі, що існують (як часткове, поста-
дійне втілення форм !) недосконалі. Можливість множин („родів”, форм) предикуватись 
як звичайні речі припускає (за Е. Мартино) сутнісний та модальний способи предикацій 
– відповідно, як повна ідентифікація об’єктів та як зв’язок родів (й як рід до виду) [15: 
90, 91]. Очевидно, „складання” множин речей у єдність світу дійсності можлива у логіці 
та інтенціях єдності множин світу Форм. Аналогом принципу мереології можна розгля-
дати й принципи дихтомічної відносної (одночасної) рівнозначності цілого та частини, 
що трактуються як ієрархічні субцілісності – холони (за А. Кєстлером) [16: 18]. Цей 
принцип реалізує якості ідей узгодженості і досконалості багатоярусного світу Форм, 
онтичної осмисленості їхніх екзистенційних проявів й може бути обґрунтуванням фрак-
тального моделювання параметрів планувальних (містобудівних) рішень культурного 
(метафізичного), територіального (фізичного) і правового (політичного) вимірів.

Навколо трьох взаємопідтримуючих базових мовних принципів транс-цендентної ар-
тикуляції (синтектики, алеаторики, суперпозиції) згідно з імплікаційно-експлікаційною 
логікою дійсності розселення групуються додаткові деталізуючі принципи діяння сис-
темного механізму, які мають визначати систематизацію та калібрування методів і техно-
логій планувального управління.

Таким чином, у рамках філософсько-містобудівної концепції розселення формують-
ся такі мовно-артикуляційні принципи гармонізації дійсності чотирьох рівнів.

онтико-аксіоматичні принципи:
• креаційно-еволюційного зародження і становлення (синтектики) феномену розсе-

лення – синергетичного здійснення і синкретичного існування гетерогенних природних, 
техногенних і соціумальних складових буття дійсності (цивілізації);
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• мета- і топоформних породжуючих засад (основи) та універсального механізму екс-
плікації та втілення (реіфікації і означення) дійсності розселення (предикації атрибутів 
форм: прообразу формування, потенціалу функціонування, програми розвитку, конфігу-
ратора відтворення);

• модальності мовної артикуляції формотворення, формоозначення і формо-втілення;
• процесо-середовищної рекурсивної репрезентації і гармонійного співвідношення 

(мереології) ландшафтних агломераційних ареалів розселення (поселень) – міст, регіо-
нів, ойкумени.

Системно-онтологічні принципи:
• планувальних структурування (морфотектоніки), генерування (морфо-генезу), 

організації (морфотектури) і конфігурування (археморфотипу) фрактальної цілісності 
ландшафтної дійсності розселення, що відтворюється;

• системної (чотирьох аспектно-когерентної) реплікації механізму втілення феноме-
нів розселення, яка визначає армування як стійкий сітковий спосіб відтворення, зону-
вання як стійкий центрований вектор відтворення, районування як стійкий ієрархічний 
рівень відтворення, констеляцію як стійкий трансформаційний цикл гомеостазу відтво-
рення (в діапазонах шкал параметрів можливих станів);

• емерджентного складання просторових, функціональних і латентних складових 
планувальних структури, генезису, організації і композиції системи як механізму вті-
лення топоформ дійсності розселення (фрактального моделювання стратегічних рішень 
планувального управління);

• варіативного відтворення, перетворення та адаптативної взаємодії гетерогенних 
компонентів і фрагментів цілісних ландшафтних феноменів розселення на основі (з ура-
хуванням) опосередкованого планувального управління рецепторними умовами та ав-
тентичними режимами (лінійними і нелінійними) запуску і розгортанню механізму алеа-
торики системи (варіативної детермінації динамічного здійснення адекватних ансамблів 
топоформ дійсності).

регулятивно-методологічні принципи:
• запровадження управлінських радикалів (регулювання та саморегулювання) – діа-

пазонів і мір динамічної рівноваги ідеального і реального станів (втілення) середовища, 
балансування дій та взаємодій щодо перетворення і відновлення міст і регіонів відповідно 
до ритмів формування, періодів функціонування, фаз розвитку і циклів їх відтворення;

• постійного комплементарного (взаємодоповнюючого) теоретико-практичного удо-
сконалення стратегічних містобудівних планувальних рішень та розроблення відповідних 
індикаторів (моніторинга гармонізації) – блоків показників ефективності міської ланд-
шафтної динаміки (процесо-середовища розселення): достатньої надлишковості форму-
вання (інтенсивність і щільність), адекватної надійності функціонування (комплексність і 
корисність), гарантованої безпеки розвитку (вибірковість і продуктивність) і фрактальної 
(ізоморфної) стійкості відтворення цілісних ареалів розселення та їх фрагментів;

• калібрувального та конгруентного (узгодженого) містобудівного регулювання як 
встановлення оптимальних (за критеріями сумісності, вартості, вибірковості, стійкос-
ті та з урахуванням нормативних естетичних, етичних, гігієнічних, культурних обме-
жень) планувальних параметрів факторів (обґрунтування дії процесів) і режимів, що 
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їм взаємовідповідають (стан компонентів середовища) проектованих міських об'єктів 
(трансмісії і трансформації міста як цілого та його частин);

• спрямованої композиційної трансформації середовищних параметрів «роботи» ме-
ханізму („налаштування” системи) здійснення міста як засобу планувального регулю-
вання задля гармонізації (симфонії) міських процесів із залученням партитури (діапазо-
нів змін середовища та мір поліфонії процесів як теоретико-практичної основи зонінгу) 
культуро-зміркованого і інтегрально-ефективного втілення топоформ міста.

риторико-методичні принципи:
• суперпозиції практик розробки рішень та реалізуючих дій (риторичних операцій 

перетворення) щодо гармонізуючого методичного супроводу динаміки ареалів розселен-
ня та довгострокового, ефективного (еквівалентного) використання ресурсів втілення;

• (ре)конфігурування пускової тригер-схеми (циклоритмізації, циклопе-ріодизації, 
циклофазису, циклоепітаксії – резонансного нашарування якостей процесо-середовища) 
як основи формулювання процедур та методів планування, проектування і регулювання 
містобудівної дійсності розселення щодо планувального управління „роботою” систем-
ного механізму у режимах стійкого та нестійкого (при змінах циклів відтворення) ста-
новлення феноменів розселення;

• інтроформації (адекватно несилового) нормативного (інформаційно-логічного) 
погодження і підпорядкування містобудівних рішень способу конфігурування (діагно-
зування стану та його градієнту) феноменів, що задається сигналами системної реплі-
кації механізму втілення, які відповідно мають бути відформатованими у діапазонах 
регуляційно-операційних показників параметрів необхідного та відносно самодостат-
нього стану конкретного ареалу розселення;

• досягнення константності (поблизу оптимальних значень) основних процесо-
середовищних параметрів як передумови стійкого відтворення (фрактально-рекурсивного 
існування), подолання кризових станів (порушень) та визначення критеріальної бази 
ефективності життєдіяльності і управлінських дій у ході цивілізаційних трансформацій.

Подальша теоретична розробка принципів та методів гармонізації дійсності розсе-
лення стає нагальним завданням прикладної філософії і містобудівної науки.

ЛітЕратура

1. Дюжев С.А. Система як механізм втілення топоформ дійсності розселення / С. 
Дюжев // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2005. – Вип. 
21. – С. 82-101.

2. Дюжев С.А. Артикуляція мови дійсності розселення /С. Дюжев // Мова і культура. 
– К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. Том І (89). – С. 84-88.

3. Дюжев С.А. Смисл і значення механізму втілення топоформ дійсності розселення 
/ С. Дюжев // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2010. – 
Вип. 36. – С. 143-150.

4. Дюжев С.А. Рекурсивний мовний перехід втілення топоформ розселення (семан-
тика планувального управління) / С. Дюжев // Містобудування та територіальне 
планування. – К.: КНУБА, 2007. – Вип. 27. – С. 95-104.



43

5. Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови: лінгвофілософські нариси / Флорій 
Бацевич. – К.: ВЦ „Академія”, 2009. – 192 с.

6. Сложеникина Ю.В. Терминологическая вариативность: семантика, форма, функ-
ция / Ю. В. Сложеникина. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 288 с.

7. Ортега-І-Гассет. Убогість і блиск перекладу //Всесвіт, 2009. – № 11-12. – С. 148-154.
8. Левченко Е.Г. Предметы с „нарушениями” как элементы построения смыслового 

пространства (в контексте формулы сюжета) / Е. Левченко // Totallogy –XXI. По-
стнекласичні дослідження. – К.: ЦГО НАН України, 2009. – Вип. 22. – С. 7-23.

9. Огурцов А.П. Новый поворот к объекту в современном мышлении /А. Огурцов // 
Постнеклассика: философия, наука, культура. – СПб.: Издательский дом „Міръ”, 
2009. – С. 46-70. 

10. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? / М. Хайдеггер. – Изд. 2-е. – М.: Академи-
ческий Проект, 2010. – 352 с.

11. Цехмистро И.З. Постнеклассика in action: современный холизм / И. Цехмистро // 
Постнеклассика: философия, наука, культура. – СПб.: Издательский дом „Міръ”, 
2009. – С. 316-339.

12. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке: принципы и 
перспективы / В. Буданов // Постнеклассика: философия, наука, культура. – СПб.: 
Издательский дом „Міръ”, 2009. – С. 361-396.

13. Бауман З. Индивидуализированное общество / Зигмунд Бауман. – М.: Логос, 
2005. – 326 с.

14. Тесля Ю.Н. Введение в информатику природи / Ю. Тесля. – К.: Маклаут, 2010. – 251 с.
15. Листопад І. Невідоме ХІІ сторіччя: твір Ашара Сен-Вікторського „Про єдність 

Бога та множинність творіння” / І. Листопад // Філософська думка, 2010. – № 3. 
– С. 80-95.

16. Кизима В.В. Метафизика тотальности: преодоление тупика в понимании сложнос-
ти / В. Кизима // Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження. – К.: ЦГО НАН 
України, 2010. – Вип. 23. – С. 7-26.

УДК 81’36’37
Садло О.П.

(Львів, Україна)

роЗуміннЯ ПонЯттЯ “СвідоміСтЬ”
в Когнітивній ЛінгвіСтиЦі

Статтю присвячено дослідженню інтерпретації поняття ‘свідомість’ в когнітив-
ній лінгвістиці. Простежено роль мови при вивченні свідомості, показано зв’язок між 
когнітивними та мовними структурами. 
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Ключові слова: свідомість, мислення, мова, думка, психіка.
Статья посвящена рассмотрению интерпретации понятия ‘сознание’ в когнитив-

ной лингвистике. Проводится исследование роли языка при изучении сознания, указано 
связь между когнитивными и языковыми структурами.

Ключевые слова: сознание, мышление, язык, мысль, психика.
The article is devoted to the interpretation of the concept of mind in cognitive linguistics. 

The author considers the relationship between language and thought. It is also indicated the 
relationship between cognitive and linguistic structures.

Key words: mind, thinking, language, thought, psyche.

Мета статті – проаналізувати аспекти тлумачення поняття “свідомість” вітчизня-
ними і зарубіжними дослідниками у світлі когнітивної науки (Ю. Апресян, А. Вежбиц-
кая, О. Кубрякова, О. Кибрик, Дж. Лакофф, Ч. Філлмор, Р. Лангакер, Л. Талмі), з’ясувати 
сучасне розуміння цього феномену. 

Аналіз наукових джерел [4; 8; 11; 13; 14; 16; 29] засвідчив, що розуміння поняття “сві-
домість” можна віднести до традиційних проблем, якби його не розглядали під різними ку-
тами зору в результаті отримання нових фактів. Адже для сучасної науки характерна тен-
денція до інтегрування результатів багатьох наукових досліджень, пов’язаних з вивченням 
різних аспектів функціонування людини в природі та суспільстві. Через те, при вивченні 
поняття “свідомість” когнітивісти “приречені на міждисциплінарність, це визначено са-
мою історією. Тільки за допомогою спільних зусиль психології, лінгвістики, антропології, 
філософії, комп’ютерології (computer science) можна відповісти на запитання щодо приро-
ди свідомості, про усвідомлення досвіду, про організацію концептуальних систем” [1:XI]. 
Більше того, дослідження свідомості вимагає ознайомлення з різними методиками, які ці 
науки розвинули. Тому когнітивна лінгвістика постає як “поліпарадигмальна наука, що 
успадкувала набутки усіх попередніх мовознавчих парадигм. Саме заміна мислення сві-
домістю, чого все ще не бачать мовознавці, зробила когнітивну парадигму підсумковою” 
[2:90]. Зауважимо, що основи вітчизняної когнітивної парадигми були закладені задовго 
до зарубіжних когнітивних досліджень свідомості. Так, когнітивний метод О. О. Потебні, 
в основі якого лежить принцип цілісності та багатогранності дослідження поняття “сві-
домість”, заклав основи когнітології як міждисциплінарної науки. Лінгвістична теорія О. 
О. Потебні, яка ґрунтується на ідеї про те, що слово формує свідомість, задає теоретико-
методологічні основи для розвитку когнітивної теорії мовної свідомості [3:117-122]. 

Перспективність та актуальність дослідження не підлягає сумніву, тому що мовні й 
когнітивні структури взаємодіють між собою, і через мову можна збагнути принципи 
осягнення світу людиною чи, радше, опрацювання нею інформації, що надходить ззов-
ні. Представники когнітивної лінгвістики намагаються пояснити як організоване знання 
про світ у свідомості людини і як формуються та фіксуються образи й поняття про світ. З 
цією метою вони звертаються до мови як до однієї з можливих форм об’єктивації свідо-
мості, бо “мова є безцінним свідком людського розуму і недогадливості” [4:41], “мовні 
дані забезпечують очевидний доступ до когнітивних процесів та когнітивних механізмів; 
саму їх появу можна розглядати як наслідок певного процесу та дій певних механізмів, 
пов’язаних з ментальною та когнітивною діяльністю людини” [4:41]. Окрім цього, “для 
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багатьох вчених вивчати мову – означає вивчати свідомість” [5:43]. Отож, стало очевид-
ним те, що свідомість неможливо описати математичним шляхом. Вихідна складність 
вивчення свідомості є доволі відомою і навіть тривіальною: вона не підлягає прямому 
спостереженню на основі фізичних (чи фізіологічних) засобів, її не можна фіксувати та 
вимірювати за допомогою фізичних приладів або індикаторів. Традиційно таке “нуль-
виявлення” свідомості протиставляється її рефлективності – здатності самій фіксувати 
свої акти, спостерігати за ними та регулювати їх. Проте, і тут не все є так просто: коли 
ми говоримо, що свідомість спостерігає за собою сама, то це не зовсім так, бо у вну-
трішніх самоспостереженнях (інтроспекціях – за психологічною термінологією) ми все-
рівно не бачимо власне свідомості, а в кращому випадку можемо спостерігати певний її 
предметний зміст, те, що її наповнює, а чим же при цьому виявляється свідомість? – Це 
також залишається в тіні і без прямої та чіткої відповіді. Тому на допомогу приходить 
мова. Якщо ми хочемо описати свідомість об’єктивно, то повинні висвітлювати і мовну 
сторону процесу свідомості, бо мова надає найбільш природний доступ до свідомості, 
дає можливість описати її структури. Існують дві точки зору на зв’язок між структурами 
свідомості та структурами мови. Одна з них виражена у гіпотезі про те, що у свідомості 
людини функціонують дві цілком автономні зони, два різних механізми мозку – власне 
свідомість – сукупність знань про навколишній світ, та внутрішній лексикон, де сконцен-
тровані знання про мову [6:20]. Згідно з іншою точкою зору на взаємодію свідомості та 
мови, принципових розбіжностей між ними не існує, і навпаки, знання про світ є опо-
середковані знаннями про мову та втілені у мовних формах [7:111]. 

За будь-якого розуміння кореляцій між знанням про світ та знанням мови неодмінно 
постає питання про характер зв’язку між ними, і тут розрізняють два напрями пошуку 
відповіді [8:35]. Один з них має своєю метою визначити структури свідомості та струк-
тури знання через мовні дані, а інший, навпаки, орієнтований на пізнання структур мови 
через їхній концептуальний аналіз. У першому випадку відомими вважаються мовні 
чинники, на основі яких робляться висновки про структуру знань взагалі; в іншому ви-
падку – концептуальні структури, аналіз яких полягає в з’ясуванні тих мовних форм, що 
втілюють такі концептуальні структури [8:36].

Відтак, вивчення мови – опосередкований шлях дослідження пізнання, бо “мова ві-
дображає пізнання в якості головного засобу вираження думки” [4:61]. Пізнання, при 
цьому, є формою духовного освоєння дійсності, зорієнтоване на опанування світом і 
людським буттям у ньому через отримання суб’єктивно істинного знання, через відобра-
ження структури і закономірностей реальності у свідомості людини. Свідомість не ви-
падково тісно пов’язана з пізнанням, бо це – передусім сукупність знань про світ. Якщо 
пізнання є свідомість у його активній спрямованості назовні, на об’єкт, то сама свідо-
мість у свою чергу є результатом пізнання, тому, що більше знаємо, то вищі пізнаваль-
ні потенції і навпаки, – що більше пізнаємо світ, то багатшою є наша свідомість. Навко-
лишній світ відображається у свідомості людини у вигляді певної світоглядної структури 
– концептуальної картини світу. Пізнаючи світ, людина співвідносить його із сукупністю 
закріплених у свідомості фреймів. Адекватне відображення має місце тоді, коли об’єкт, що 
сприймається, співпадає з існуючими в мозку людини елементами об’єктивних когнітив-
них структур. З огляду на те, що людина є пізнаючим суб’єктом, а разом з тим і мовною 
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особистістю, вона адаптує свою внутрішню концептуальну систему до реального сві-
ту, розчленовуючи його на окремі фрагменти та кодуючи їх за допомогою мови. Від-
так, крім когнітивної (глобальної) картини світу, існує мовна модель світу, яка є тільки 
частиною першої [9:132]. Тому цілком зрозуміло, що “спосіб, в який мова представляє 
світ, є розширенням та реалізацією, завдяки якому свідомість показує цей світ” [5:44]. 
А, отже, мова – не тільки засіб спілкування, але й знаряддя мислення, засіб вираження 
та оформлення думок. Справа в тім, що думка, поняття є позбавлені образності, і тому 
висловити та пройнятися думкою – значить наділити її в словесну форму. Навіть тоді, 
коли ми мислимо про себе, ми мислимо, переливаючи думки у мовні форми. Виконання 
мовою цієї своєї функції забезпечується тим, що слово – знак особливого роду: у ньому, 
як правило, немає нічого, що нагадувало б про конкретні властивості позначуваних ре-
чей, явищ, в силу чого воно і може виступати в ролі знака – представника цілого класу 
подібних предметів, іншими словами, в ролі знака поняття. Нарешті, мова виконує роль 
інструменту, акумулювання знань, розвитку свідомості, це – “один із засобів доступу 
до свідомості людини, її концептосфери, до складу та структури концептів як одиниць 
мислення. Завдяки мові можна пізнати та експлікувати значну частину концептуального 
змісту свідомості” [10:19]. 

Відтак, когнітивні та мовні структури перебувають у тісних взаємозв’язках. Тому 
пояснити, як людина бодай опрацьовує різноманітні, різнофазові мовні повідомлення, 
зрозуміти що таке свідомість – одне з основних питань когнітивної науки. Досліджуючи 
свідомість, деякі вчені доходять думки, що зробити це не просто, бо “вона не підлягає 
прямому спостереженню. Впродовж багатьох століть філософи та психологи викорис-
товували безліч метафор для свідомості, порівнюючи її, наприклад, з чистим аркушем 
паперу, на який нашаровуються враження, а також з гідравлічним приладом з різними 
силами, що оперують в ньому, або ж з телефонним комутатором” [11:7], але зауважують 
при цьому, що “вивчення свідомості є захоплюючим та важливим. Воно цікаве з точки 
зору теорії, бо спроба досліджувати природу свідомості є для науки такою ж важливою, 
як і дослідження будь-чого іншого. Воно захоплююче і з практичних причин, бо знати 
як працює свідомість є важливим, зокрема, для вдосконалення освіти” [11:20]. Цей фе-
номен є надзвичайно складним та має вирішальне значення в будь-якій сфері людської 
діяльності. Ще до того як розпочати будь-яку роботу, ми попередньо обмірковуємо план, 
вибираємо потрібні засоби праці, збираємо потрібну інформацію, спілкуємося з іншими 
людьми. Те ж стосується і актів комунікації, бо “беручи участь в актах комунікації, ми 
або самі розуміємо те, про що говорять інші, або ж самі породжуємо висловлення. В 
першому випадку нашою метою є зрозуміти думки, виражені за допомогою мови [12:6]. 
Зате, складності розуміння та вивчення свідомості пов’язані з тим, що “поняття ‘mind’ 
(свідомість, розум) укорінилося в філософії, психології, та щоденному дискурсі настільки 
міцно, що його широко використовують в якості само собою пізнавальної відправної 
точки відліку. В дійсності, однак, поняття mind, на відміну від ‘person’ чи ‘I’ – досить 
своєрідне поняття англійської мови, яке не має еквівалентів в інших мовах світу. Так, 
скажімо, французьке слово esprit чи німецьке geist перекладають як англійським словом 
mind, так і spirit, тому точними еквівалентами для mind їх не можна вважати, а російське 
‘разум’ відповідає швидше слову ‘reason’, аніж ‘mind’” [ 13:384].
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Ускладнює дослідження поняття свідомость також те, що “про свідомість звикли 
говорити в загальному, не беручи до уваги можливого якісного та еволюційного різно-
маніття її форм, а, отже, й механізмів” [14:339]. Більше того, сучасні когнітивні підходи 
до проблеми свідомості “дуже схожі на провірений часом давньоримський принцип “Роз-
діляй та володій”. Варто зауважити, що наша свідомість тільки здається однорідною суб-
станцією. Феномени свідомості специфічно пов’язані з рівнем організації пізнавальних 
процесів, відображаючи зміст роботи актуально головного рівня” [14:345]. Окрім цього, 
характеризуючи поняття свідомість, не можна не нагадати, що в сучасній когнітивній лі-
тературі поняття свідомість, розум, інтелект та мислення досить часто ототожнюють. Утім 
мислення “становить ядро свідомості, і оперує предметним змістом, який свідомість має 
у вигляді знання” [10:42]; “мислення зароджується в лоні комунікації; комунікація не-
можлива без елементів мислення” [15:XI ]. Отож, якщо мова йде про свідомість, то пере-
дусім виникає запитання, що таке свідомість? Ціла низка підходів та трактувань поняття 
свідомості, визнає одну незаперечну та фундаментальну функцію свідомості – той факт, 
що лише через свідомість надається нам все те, що становить зміст нашого внутрішньо-
го світу та так званого універсаму, який відкривається людині і в якому людина, влас-
не, й живе. Тому під свідомістю (consciousness, Bewustsein) часто розуміють “особливу 
здатність такої високоорганізованої матерії, як мозок; відмінну рису людини як розумної 
істоти, здатної не тільки відчувати та розмірковувати, а й говорити про ці думки, про 
відчуття; здатність переживати та усвідомлювати довколишню дійсність, сприймати її, 
зосереджувати увагу на певних об’єктах зовнішнього чи внутрішнього світу, можливість 
контролювати надходження інформації та оперувати нею при розумовій та вербальній ді-
яльності, зрештою знати напевно ” [16:175-176]. Інакше кажучи, свідомість розглядається 
як вища, інтегруюча форма психіки, яка є не просто образом дійсності, а особливою фор-
мою психічної діяльності, орієнтованою на відображення та перетворення дійсності.

Отож, орієнтація когнітологів на свідомість дозволяє стверджувати, що вивчення 
неодновимірного поняття ‘свідомість”, здійснюване в когнітивній лінгвістиці, потребує 
напрацювання чітких орієнтирів та процедури аналізу. Тому у дослідженні проблеми сві-
домості виявляється така тенденція: наукове осмислення відштовхується від опису сві-
домості через мову. Можливо причиною такої ситуації є складність об’єкта дослідження, 
що перевищує пізнавальні можливості когнітивної лінгвістики й можливості її понят-
тєвого апарату. Враховуючи недостатнє висвітлення цього багатопланового феномена, 
подальші розвідки у цьому напрямку видаються перспективними.
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(Одеса, Україна)

до ПитаннЯ Про ЛЕКСиКо-СЕмантичні ЗаСоБи вираЖЕннЯ 
ФунКЦіонаЛЬно-СЕмантичноЇ КатЕгоріЇ СтановоСті

Стаття присвячена розгляду питання про лексико-семантичні засоби вираження 
функціонально-семантичної категорії становості на основі предикативності. У стат-
ті розглядаються основні погляди провідних вчених, які займаються цим питанням. Та-
кож наведена спроба розмежування понять становість, дія, процес та якості.
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Ключові слова: функціонально-семантичне поле, функціонально-семантична кате-
горія, предикативність, диференційні ознаки, становість, дія, процес, ознака.

Статья посвящена рассмотрению вопроса о лексико-семантических способах вы-
ражения функционально-семантической категории состояния на основе предикатив-
ности. В статье рассматриваются основные точки зрения ученых, которые изучают 
этот вопрос. Также осуществлена попытка разграничить понятия состояние, дей-
ствие, процесс и признак.

Ключевые слова: функционально-семантическое поле, функционально-семан-
тическая категория, предикативность, дифференциальные признаки, состояние, дей-
ствие, процесс, признак.

This article is devoted to discussion the question about lecsics and semantics approaches 
to the expressing functional-semantic category “state” on the base of predication. There are 
presented main points of view of scientists who decide this problem. There is also the attempt 
to differentiate characteristics as state, action, process and quality. 

Key words: functional-semantic field, functional-semantic category, predication, differential 
characteristics, state, action, process and quality. 

 
Проблема встановлення функції становості в лексемах, що належать до однойменної 

функціонально-семантичної категорії (далі ФСК) у сучасній українській мові є вельми 
дискусійною і неоднозначно трактується в сучасній лінгвістиці, а тому вимагає деталь-
ного розгляду. Дана стаття присвячена аналізу основних поглядів щодо цієї проблеми.

У лінгвістиці прийнято розглядати лексичне значення тої чи іншої ФСК та 
функціонально-семантичного поля (далі ФСП) в контексті предикативності, тому що 
саме предикативність дозволяє відобразити повний спектр лексичних значень. Наша 
стаття не відходить від загальноприйнятих положень.

Якщо говорити про лексико-семантичні класифікації ФСП та ФСК на основі пред-
икації, то будь-яка класифікація предикатів в більшості випадків у своїй основі стано-
вить розмежування понять стан / дія. Диференційні ознаки подієвих структур буття 
передають важливу семантичну інформацію, вони можуть бути підставою для опису 
семантико-синтаксичних властивостей дієслів, а отже це можна застосувати в дослі-
дженнях з типології семантики предикатів. На більш узагальненому рівні пізнання ви-
ступають категорії буття, а сама реальність вичерпується буттям речей, відношень і їх 
властивостей. Усі ситуації реальності характеризуються первинними відношеннями між 
конкретними речами, передають реальні взаємозв’язки і взаємодії, а тому є когнітивними 
ситуаціями для суб’єкта пізнання.

І.Р. Вихованець взагалі твердить, що всі предикати слід поділяти на два узагальнені 
класи: предикати дії та предикати стану. За таким самим принципом предикати розмеж-
овує і Ф.С. Бацевич. А.П. Загнітко розрізняє активні і статальні предикати. П. Бінкерт в 
основу свого розподілу предикатів ставить ознаку нестатальності (інгресивності) і ста-
тальності (конгресивності).

О.І. Бондар виділяє дві категорії елементарних когнітивних ситуацій, що детер-
мінуються реальним часом: 1) безподієві ситуації або стани; 2) подієві ситуації або 
події [8: 119].
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Безподієва ситуація для мовця – це відносний стан, що може реалізуватися у невлас-
не стані або в гомогенній дії.

В.Г. Гак зазначає, що предикати, які містять функцію становості означають буття, 
якість і частково суб’єктно-безоб’єктний процес.

А. Моурелатос виокремив подієві, процесуальні і статальні ситуації.
У межах іншого підходу традиційно розрізняють вузьке і широке розуміння ФСК 

становості. Науковці, які дотримуються вузького підходу, зараоховують до ФСК стано-
вості лише поняття з семантичним складником щось відчувати, перебувати у певному 
психофізичному стані, а це суперечить онтологічному тлумаченню стану як надзвичай-
но загальної абстракції, пов’язаної з діалектичною суперечністю стійкого і мінливого у 
бутті. Науковці, які дотримуються широкого підходу, зараховують до ФСК становості 
безособові речення, які подібні до Світає. З цим погодитися важко у зв’язку з однією 
із диференційних ознак ФСК становості – гомогенність (незмінюваність), бо з кожною 
хвилиною поки світає стає світліше. У дослідженні поділяється досить широкий погляд 
на ФСК становості, зараховуючи до предикатів стану не тільки поняття із семантичним 
складником „щось відчувати”, а поняття на позначення будь-яких ознак з притаманним 
їм гомогенним постійним виявом у певному часовому інтервалі, вилучаючи лише дієсло-
ва, які вказують на дію або процес, які зумовлені певним станом [7: 5]. 

Проте існують певні дискусійні моменти, які є важливими і на які слід наголосити. 
Так, деякі науковці зараховують до ФСК становості слова типу кохати, подобатися, ша-
нувати. На думку І.Р. Вихованця, їх варто відносити до периферії предикатів стану із 
зазначеною особливістю такого стану – спрямування його на певні об’єкти [12: 101]. 

На противагу цій думці, О.І. Бондар вважає доцільнішим розрізняти слова такого 
типу із ФСК становості, на підставі наявності об’єкта, і виділяє їх в окремий клас пред-
икатів – ставлення, або зв’язку, що відрізняються від ФСК становості тільки вищезазна-
ченою ознакою [7: 8]. 

Так, О.І. Бондар зауважує, що такі лексеми як знати, вірити, думати виражають спе-
цифічні стани, спроектовані на інші ситуації. На перший погляд ці лексеми тотожні лек-
семам ФСК становості, проте зі станом вони збігаються лише двома ознаками: гомоген-
ністю і пасивністю суб’єкта, а що стосується відсутності об’єкта, то лексеми такого типу 
спроектовані на іншу ситуацію, яка виражається або підрядним з’ясувальним реченням 
(Мені відомо, що він купив човна), або його поєднанням з імпліцитним предикатом (Мені 
відомо про покупку; Мені відомо про човна), що дозволяє трактувати предикати такого 
типу, як особливий клас, де позицію об’єкта займають згорнуті або розгорнуті речення. 
І друга відмінна ознака від лексем ФСК становості від лексем типу кохати, подобатися, 
шанувати властива відносна постійність вияву [7: 8].

Для залучення лексем до того чи іншого ФСП або ФСК більшість науковців пропо-
нують використовувати принцип комбінації диференційних ознак. Так, О.І. Бондар про-
понує зарахувати всі лексеми, які відрізняються диференційними ознаками гомогенності 
та тимчасовості, а також граматичними зв’язками предиката із пасивним суб’єктом [7: 
8]. А.В. Бондарко у своїй праці визначає інваріантні семантичні ознаки ФСП стану: ста-
тичність, тривалість, інактивність суб’єкта стану, часова дискретність, орієнтованість на 
суб’єкт, не контрольованість [9: 100].
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Вчені, які притримуються іншої точки зору, застосовують поняття інваріанта до 
аналізу семантики становості як цілісного явища, що співвідноситься з двоступеневим 
сприйняттям, на яке посилається А.А.Залевська, наголошуючи на тому, що спочатку 
впізнається цілісний образ, а вже після того виділяються окремі ознаки. При цьому ін-
варіант є фактором онтології, а не суто гносеологічним поняттям, не зважаючи на його 
абстрактний характер.

Тому для окреслення меж ФСК становості доцільно використовувати комплекс інва-
ріантних систематичних ознак, при чому враховувати слід структури не з абсолютною 
наявністю всіх ознак, а структури з представленою їх більшістю. Так, А.В. Бондарко 
наголошує, що віднайдення слів, конструкцій, які належать до ФСП становості відбува-
ються не за повним набором ознак [9: 108].

Цікава думка про залучення іменників до ФСК становості в А.Г. Назельської. Вона 
зазначає, що іменники мають значення статальності у всіх контекстах та їм властиві всі 
характеристики слів ФСК становості: Під час хвороби мене ніхто не провідував. Після 
двотижневої хвороби я нарешті вийшов на роботу. На думку А.Г. Назельської, такий 
клас слів численний, він охоплює назви психічних і фізіологічних станів людини (ра-
дість, хвороба, посмішка), розташування у просторі і часі (перебування, мешкання) [14: 
83]. У нашому дослідженні ми поділяємо цю думку, адже, як відомо, функціональна гра-
матика при розподілі слів на ФСП та ФСК не бере до уваги частиномовну приналежність 
лексем, а лише диференційні ознаки та функції лексем. 

У нашому досліджені ми поділяємо більшість поглядів на цю проблему та пропонує-
мо зараховувати до ФСК становості лексеми, які мають більшість диференційних ознак. 
Ці лексеми розташовані таким чином: центр ФСК становості складають лексеми, які міс-
тять всі диференційні ознаки, незалежно від семантичної групи до якої вони належать.

У досліджені поділяється погляд А.В. Бондарка, який говорить, що при розрізненні 
центра і периферії поля, крім вище зазначених параметрів, слід зважати на повноту / не-
повноту інваріанта ознак становості та згорненість / розгорненість змісту, який передає 
лексема чи конструкція. На кожному рівні структурування існують різні основи, а це є 
дуже характерною ознакою природних класів, які здатні об’єднуватися за принципом 
„сімейної схожості” [9: 14].

 Виділяючи ФСК становості слід також розмежовувати поняття становості, дії, про-
цесу та якості. Ці категорії, як правило розрізняють на підставі домінантних онтоло-
гічних характеристик за допомогою комбінаторного методу, завдяки чому ми одержимо 
набори диференційних ознак, які властиві тій чи іншій категорії.

О.І. Бондар зауважує, що сучасне мовознавство не має загальної семантичної класи-
фікації предикатів, яка б ґрунтувалася на послідовних класифікаційних засадах. Труд-
нощі здійснення такої класифікації стосуються виокремлення диференційних змістових 
ознак як співвідношення фрагмента об’єктивної дійсності, поняття і звукової форми 
(традиційний референційний підхід) чи як зв’язок з культурно-історичним буттям лінг-
восоціуму, його енергетико-психологічного та соціального існування. Оскільки і ФСК і 
типи предикатів виділяють на категорійній (загальній) семантичній основі, то вони пови-
нні бути пов’язані між собою. Лінгвістична ситуація (конкретніше категорійна ситуація) 
визначає семантичний тип предиката, а отже, тут наявний зв’язок між ФСК і семантич-
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ними типами предикатів. Тому доцільніше буде зображувати розмежування понять не на 
основі абстрактних ФСП, а на основі значень предикатів [8: 118]. 

Так, всі диференційні ознаки поділяють на хронотипні та актантні групи ознак. До 
хронотипної групи ознак належить ознака структурного вияву у часі, що представлена 
опозицією гомогенність / негомогенність, які в свою чергу пов’язані із квантифікованіс-
тю / неквантифікованістю статичної ознаки в часі, та ознака стабільності вияву у часі, 
представлена опозицією постійність / тимчасовість.

До актантної групи ознак належить ознака, пов’язана з характеристиками суб’єкта, 
представлена опозицією активність / пасивність суб’єкта, та ознака, пов’язана з наявніс-
тю або відсутністю суб’єкта [7: 5].

Використавши ці ознаки, ми можемо схарактеризувати дію як негомогенну (дія є 
чергуванням різних станів), тимчасову, непостійну (існує лише в невеликому проміжку 
часі), для дії також характерні наявність суб’єкта та об’єкта дії; процес – негомогенний, 
тимчасовий, пасивний (нецілеспрямований суб’єкт та відсутній об’єкт).

ФСК становості пов’язана з семантикою предикатів стану як різновиду предикатів ста-
тальної ознаки, до якого належать також предикати якості. Своєрідність ознаки „становість” 
у порівнянні з ознакою „якість” полягає, як відомо, в тому, що стан указує на непостійну, 
тимчасову ознаку суб’єкта (денотата), тоді як якість є постійною іманентною властивістю, 
відносно незалежною від часу, порівняйте: Дівчина сидить та Шибка скляна.

Можна прослідкувати, що предикати становості досить чітко протиставлені предика-
там дії: предикат стану виражає стан як тимчасову статальну ознаку суб’єкта (денотата), 
пов’язану з моментом предикації Дівчинка збентежена; На майдані буде людно. Предика-
ти події, які виражають стан, водночас вказують на дію, наслідком якої є цей стан, тобто 
подвійний стан пов’язаний не безпосередньо з моментом предикації, тобто змістом повідо-
млюваного до дійсності, а пов’язаний з моментом референції, тобто відношенням мовного 
знака до дійсності: Двері відчиняють – Двері відчинено; Вазу розбивають – Вазу розбито.

Слід розрізняти також предикати процесу та предикати стану. Так, С.Г. Татоєвосов у 
своїй праці „Акціональність: типологія і теорія” дуже влучно розмежовує такі поняття 
як „стан” та „процес”. Він спирається на класифікацію З. Вендлера, який визначає стан 
як ситуацію, яка з плином часу не змінюється та не потребує постійного притоку енергії 
для свого підтримання. Речення, які описують стан, мають властивість підінтервала чи 
умову щільності [15: 121].

Під поняттям під інтервал слід розуміти властивість речення, за умови: якщо воно 
дійсне на інтервалі І, то воно дійсне на будь-якому підінтервалі І. Так, наприклад, якщо 
Вася сидів в кріслі з 12:00 до 14:00 1999 року, то буде очевидним твердження, що він 
сидів в кріслі кожну хвилину цього проміжку часу.

З точки зору прибічників теорії семантики подій, предикати стану мають властивість 
адитивності (за умови, якщо цей предикат виконується для сутності Х та Х′, то він ви-
конується і для сутності Х + Х′, що є мереологічною сумою Х та Х′) та властивості роз-
щеплюватися на менші одиниці.

Дискусійним залишається питання щодо розмежування стану та процесу. Інтуїтивно, 
на відміну від стану, процес являє собою ситуацію динамічну, яка передбачає зміну у часі, 
та, за влучним зауваженням Б.Кормі, потребує притоку енергії для свого існування.
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Такі науковці як Bach 1986, Filip 1999, Kratzer 2000 просто розглядають опозицію 
процесу і стану як онтологічну, яку не можливо звести до більш елементарної опозиції.

С. Г. Татоєвосов у своїй статті керується практичною різницею. Так на його думку 
процес та стан мають ознаку адативності (спати та гуляти).

Але процес відрізняється від стану відсутністю чіткої розщеплюваності. Якщо ми має-
мо справу із станом сидіти, ми можемо взяти навіть найменшу його частину сидіти, але це 
все одно буде стан сидіти. По іншому справа із процесом ходити. Якщо людина зробила 
по кімнаті 50 кроків, то про нього можливо сказати Він ходив по кімнаті. Послідовність з 
40, 30...5 кроків є частиною від послідовності в 50 кроків та про кожну з цих послідовнос-
тей можливо сказати Він ходив, тому предикат ходив розщепимо. Проте, коли ми дійдемо 
до частини послідовності в 1 крок, то виявиться, що вона не входить в поняття ходити, бо 
не можна сказати про людину, яка зробила 1 крок, Він ходив. Проте відсутність чіткої роз-
щеплюваності не може слугувати виключним критерієм демаркації стану та процесу. Існу-
ють випадки коли ситуацію можливо чітко розщепити, але вона суперечить інтуїтивному 
розмежуванню. Хоча падати та рухатись не мають чіткої розщеплюваності, проте вони 
передбачають зміну своїх координат у часі та просторі. Цей підхід підтримує Б. Тейлор. 
Машина рухалась дорогою – це процес. Людина знаходиться в Нью-Йорку – це стан.

Процес, як і стан, об’єднує відсутність вказівки на досягнення межі: ситуація не має 
сенсу, якщо парципіанти через якісні зміни набувають нового стану [15: 121]. 

Особливістю предикатів становості є також їх неагентивність [15: 122].
Отже, вивчаючи проблему залучення лексем до ФСК становості взагалі та їх розпо-

діл між семантичними категоріями, слід керуватися принципом комбінації диференцій-
них ознак та не абсолютної їх наявності у лексемах. Серед диференційних ознак виділя-
ють гомогенність, тимчасовість, пасивність суб’єкта та відсутністю об’єкта, статичність, 
інактивність суб’єкта стану, часова дискретність, орієнтованість на суб’єкт, не контр-
ольованість. Центр ФСК становості становлять ті лексеми, що мають всі диференційні 
ознаки паморочитися (Її нестерпно нудило, в голові паморочилось, усе тіло боліло, пекло 
обличчя, мучили спрага і голод, страх і розпач, задуха і нав’язливе дрижання комах... 
(Дек., 13), боліти (Руки не слухались, їх не було, вони наче перетворились на частину 
довколишніх залізних уламків, а водночас безбожно боліли, наповнюючи болем усе тіло. 
(Дек., 16), світло (Тут було світліше. (Дек., 18), мокрий (... здивувався чоловік, мокрий і 
втомлений задухою. (Дек., 18), та розташовуються від центра до периферії із зменшен-
ням кількості диференційних ознак. Щодо дискусійних лексем типу кохати, відчувати 
та подібних слід зараховувати їх до ФСК становості, хоча безперечно вони і знаходяться 
на периферії у сегментах перехрещення ФСК становості із ФСК, ФСК , ФСП модальнос-
ті, ФСП темпоральності та інших. 
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дуаЛЬноСтЬ врЕмЕни в ангЛоЯЗЫчной КартинЕ мира
(на примере темпоральных лексем в британском поэтическом дискурсе) 

Стаття присвячена розгляду дуальності (наукової об’єктивності :: художньої 
осуб’єктивності) часу. Дуальність презентована як лінгвокогнітивний феномен, що 
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маніфестується в мові у вигляді семантичних трансформацій англійських темпораль-
них лексем в поетичному дискурсі. 

Ключові слова: дуальність часу, ‘холодна’ картина світу (ХКС), ‘тепла’ картина 
світу (ТКС), концепт.

Статья посвящена рассмотрению дуальности (научной объективности :: художе-
ственной эстетической субъективности) времени. Дуальность представлена как линг-
вокогнитивный феномен, манифестируемый в языке в виде семантических трансформа-
ций английских темпоральных лексем в поэтическом дискурсе. 

Ключевые слова: дуальность времени, ‘холодная’ картина мира (ХКМ), ‘теплая’ 
картина мира (ТКМ), концепт.

The article addresses an issue of time duality (i.e. its scientific objectivity vs. artistic 
subjectivity). Duality is considered as a linguistic-cognitive phenomenon manifested in the 
language as semantic transformations of English temporal lexemes in poetic discourse.

Key words: time duality, ‘cold’ world model, ‘warm’ world model, concept. 

Гуманитарные науки в последнее время ассоциируют себя с антропоцентрической 
парадигмой (Ю.Д. Апресян [1], Н.Д. Арутюнова  [2], С.И. Вавилов [3], Е.С. Кубряко-
ва [4], П. Тейяр де Шарден [5], К. Ясперс [6], J. Piaget [7]). В связи с этим дуальность 
времени рассматривается как феномен, обусловленный свойствами когниции человека. 

Под дуальностью времени в данном случае понимается ориентация времени, с од-
ной стороны, на физические процессы (главным образом, изменение состояния) вне-
шних (космических) тел и, с другой, на индивидуально значимые события жизни чело-
века [8: 53].

Одной из форм вербальной манифестации дуальности времени является лексичес-
кая семантика темпоральных лексем, которая в рамках поэтического мировосприятия 
(в форме его речевой реализации, дикурсе) подвержена трансформации под влиянием 
контекстных факторов. 

Целью данной статьи является объяснение линговокогнитивной природы контек-
стно обусловленных трансформаций в семантике английских темпоральных лексем, 
употребленных в поэтическом тексте на примере поэтических произведений У. Шек-
спира, Ф. Сидни и Дж. Байрона. Цель работы предполагает решение следующих задач: 
1) описать лингвокогнитивный механизм дуальности времени; 2) показать проявления 
двойственности времени в семантике темпоральных лексических единиц; 3) пред-
ставить критерии выявления семантических трансформаций темпоральных лексем в 
поэтическом дискурсе. 

Двойственность когнитивной деятельности человека зачастую проявляется в 
эпистемических (объект – знание) диадах объективное :: субъективное, личностное :: 
неличностное, рациональное :: чувственное, рассудочное :: эмоциональное, логическое 
:: эстетическое (Св. Августин [9], Г. Башляр [10], Н. Бердяев [11], М. Бубер [12], Г.О. 
Винокур [13], Г.Д. Гачев [14], И.С. Кон [15], М.К. Мамардашвили [16], Марк Аврелий 
[17], Платон [18], И.П. Смирнов [19], П. Флоренский [20], Э. Фромм [21], J.E. Bogen 
[22]). Продукты когниции могут быть представлены в виде комплементарного комплекса 
объективной или научной :: обыденной и творческой картин мира (С.С. Абрамов [23], 
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Г.Д. Гачев [14], В.М. Дианова [24], А.С. Есенин-Вольпин [25], Э. Кассирер [26], В.В. 
Налимов и Ж.А. Дрогалина [27], Г.C. Померанц [28], К. Поппер [29], В.С. Степин и Л.Ф. 
Кузнецова [30], А.Ю. Цофнас [31]). Указанные картины мира неантагонистичны по сво-
ей сути и содержат в своем составе компоненты друг друга в варьирующихся соотноше-
ниях. Они имеют различную методику построения, объект, продукт и сущностные свой-
ства. Научную картину мира предлагается называть ‘холодной’ (ХКМ), а вненаучную 
– ‘теплой’ (ТКМ) (лингвокогнитивное обоснование этих терминов см. в [32: 45-60]). 
Обе картины мира находят реализацию в языке, представляя, соответственно, научную 
и вненаучную языковые картины мира. В речи первый тип картины мира реализуется 
преимущественно в научном, а второй – в художественном (поэтическом) дискурсе (Г.C. 
Померанц [28], А.Ю. Цофнас [31]). 

Одним из проявлений дуальности времени является семантика английских 
темпоральных лексем, употребленных в поэтическом дискурсе: moment, minute, day, 
week, month, year, century и age. 

Поэтический контекст, в котором функционируют эти лексические единицы, оказывает 
на них особое влияние, в ряде случаев превращая их из ‘холодных’ временных индика-
торов, которые необходимы и в стихотворном произведении, в образные, ассоциатив-
ные или метафорические. Три последних свойства, как правило, при сущи лексичес-
ким единицам, вербализующим концепты ТКМ. Это наблюдение позволяет выстроить 
концепты, которые манифестируются рассматриваемыми лексемами, по своеобразной 
шкале от ‘холодных’ к ‘теплым’ по принципу соответствия свойствам ХКМ или ТКМ 
[32: 148-151, 207-208]. 

Так, концепты ‘холодной’ картины мира это: АБСОЛЮТНОЕ (АСТРОНОМИЧЕС-
КОЕ) ВРЕМЯ (типа хронометрического времени суток, непосредственно связанного с 
последовательностью астрономических явлений) и ТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
(когда период времени описывается в конкретных числовых значениях). ‘Теплые’ 
концепты включают ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (то есть эмоционально пере-
живаемое время) и ВРЕМЯ ЖИЗНИ (период жизни человека, описанный определенной 
темпоральной лексемой). Переходную группу составили концепты ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ и ВРЕМЯ СОБЫТИЯ. Последняя более тяготеет к ‘теплым’ в 
связи с тем, что выбор лексических единиц, вербализующих эти концепты, не имеет ви-
димого онтологического обоснования, а осуществляется по принципу ‘быстро – долго’.

Начнем с рассмотрения лексем со значением кратковременности. 
Концепты ХКМ в поэтическом дискурсе, вербализованные с помощью лексем 

moment, minute обнаружены не были.
К промежуточным относится концепт ВРЕМЯ СОБЫТИЯ: 
And at the moment when I fix my story, / That sea-born city was in all her glory [34: 370]
В данном случае выбор лексемы объективно не обоснован. Ср.: moment c minute, 

instant, second, time и т.п. 
‘Теплые’ концепты ЭМОЦИЯ (1) и ВРЕМЯ ЖИЗНИ (2), вербализуются лексемой 

minute, 
(1) She keeps thee to the purpose, that her skill / May time disgarce and wretched minutes 

kill [33].
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(2) Like as the waves make towards the pebbled shore, / So do our minutes hasten, to their 
end [33]. 

Семантика рассмотренных нами лексических единиц со значением “кратковремен-
ность”, таким образом, тяготеет к ТКМ. 

Лексема hour в исследованных поэтических текстах вербализует ‘холодный’ кон-
цепт ТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. В данном случае существительное чаще все-
го сочетается с числительными:

Laura, who knew it, would not do at all / To meet the daylight after seven hour’s meeting 
[34: 393] 

Среди промежуточных распространена вербализация концепта ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, т.е. на уровне языка имеет место ассоциация семантики этой 
лексемы с широким значением “время”:

Love’s not Time’s fool, though rosy lips and chicks / Within his bending sickle’s compass 
come; / Love alters not with his brief hours and weeks [33].

Переходный концепт ВРЕМЯ СОБЫТИЯ также вербализуется этой лексемой:
Since now the hour is come at last / When you must quit your anxious lover / I lost a damsel 

in that hour [34: 33] 
В данном случае выбор лексемы является произвольным: час расставания может 

быть назван и минутой, и днем, и месяцем и даже годом. Два последних случая особенно 
вероятны при описаниях давно прошедших событий.

Среди ‘теплых’ наблюдается вербализация концепта ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТО-
ЯНИЕ, при этом лексема hour часто определяется прилагательными эмоционального 
состояния:

Well! We have pass’d some happy hours [34: 33] (Byron)
Самый ‘теплый’ концепт, вербализуемый лексемой hour, – ВРЕМЯ ЖИЗНИ: 
When hours have drain’d his blood and fill’d his brow / With lines and wrinkles... [33]
Лексическая единица day реализует все типы концептов:
Why dost thou haste away / O Titan fair the giver of the day? [35].
Приведенный пример иллюстрирует вербализацию самого ‘холодного’ концепта АБ-

СОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ. Лексема в данном случае означает “светлое время суток, противо-
положное ночи”.

Лексемой представлена и точная продолжительность, то есть количество суток: 
Set sail, and kept her reckoning fairly on, / Except three days of calm when off Cape Bonn 

[34: 396]. 
При вербализации концепта ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ лексема 

day противопоставляется другим лексемам, различающимся по длительности референ та:
О, sure I am, the wits of former days / To subjects worse have given admiring praise [33].
В примере возможна замена лексемы days лексемой times, years, centuries, epochs и т.д.
Встречаются случаи вербализации этой лексемой другого переходного концепта 

ВРЕМЯ СОБЫТИЯ:
And ah what hope, that hope should once see day, / Where Cupid is sworn page to Chas-

tity? [35].
В поэтическом дискурсе лексема day вербализует и ‘теплый’ концепт ВРЕМЯ ЖИЗНИ:
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Thy days are done, thy fame begun... [34: 168]
Таким образом, в поэтическом дискурсе лексема day репрезентирует ‘холодные’, ‘те-

плые’ и промежуточные концепты.
Такие лексемы, как week и month, мало вербализуют ‘теплые’ и переходные концепты. 

Сферой их функционирования остается вербализация концептов ‘холодной’ картины мира: 
Fie school of Patience.../ Par far too long to learn it without book; / What, a whole week 

without one piece of look [35].
I like the weather – when it is not raining, / That is, I like two months of every year [34: 381] 
Лексема времяобозначения year в поэтическом дискурсе вербализу ет ‘холодные’, 

‘теплые’ и промежуточные концепты. 
Так, лексема вербализует ‘холодные’ концепты 
АБСО ЛЮТНОЕ ВРЕМЯ:
If all were minded so, the times should cease / And threescore year would make the world 

away [33].
и ТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ:
Which lasted, as arrangements sometimes do, / For half a dozen years without estrangement 

[34: 383] 
Распространены случаи вербализации промежуточного концепта ОТНОСИТЕЛЬ-

НАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, когда имеется в виду значение “долго”:
By thy side for years I dared Death; and envied those who fell [34: 189]. 
Характерно, что несмотря на выбор именно этой лексемы, для выражения значения 

“долго” астрономическая длительность периода, обозначаемого ею, не играет роли. Точ-
ность названия переходного между ‘холодными’ и ‘теплыми’ концепта ОТНОСИТЕЛь-
НАя ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ находит подтверждение в следующих примерах, когда 
год называется то долгим (1), то кратким (2) в зависимости от значимости переживаемых 
эмоций или происходящих событий в его течение.

1) My youth disgraced – the long, long wasted years…[34: 340] 
2) The rain-bow-like Epoch where freedom could pause / For the few little years; out of 

centuries won... [34: 249].
Самым ‘теплым’ из вербализованных оказывается концепт ВРЕМЯ ЖИЗНИ, который 

оязыковляется этой лексемой в языковой ТКМ как способ обозначения возраста:
If now the May of my years much decline... [35].
Крайне немногочисленные примеры употребления лексемы времяобозначения 

century говорят о принадлежности вербализуемого ею концепта ‘холодной’ картине мира:
... for I had a share / of life which might have filled a century [34: 208]. 
Отмечается также употребление лексемы в переходном значении при вербализации 

концепта ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ. Здесь значение лексемы может быть 
обозначено как “очень долгое время”, аналогично значению лексемы years:

In that sad centuries of sin and slaughter... [34: 391]. 
Toт же концепт вербализует и лексема age, эксплицитно противопоставляемая еди-

ницам, обозначающим краткие периоды времени:
An age shall fleet like earthly year; / Its years as moments shall endure [34: 173]. 
Таким образом, взаимодействие ‘холодных’ и ‘теплых’ концептов, реализованных 

в поэтическом дискурсе в виде именных лексем времяобозначения, является сложным 
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процессом. Изучаемые единицы, изначально сформированные как средства вербализа-
ции концептов ХКМ, под влиянием поэтического контекста приобретают иное качество, 
теряя свою терминологическую значимость. Особенности трансформации семантики 
рассмотренных лексических единиц в ТКМ обусловлены характером отражения ими 
временной реальности, которая имеет три основных типа представления:

Первый – ‘холодное’ время. Течение этого времени предопределено частотой сме-
ны астрономических явлений. Лексемы при этом не имеют признаков переносности 
значения.

Второй – промежуточный, частично субъективированное время, Употребление вер-
бализующих его именных лексем времяобозначения определяется произвольным выбо-
ром по признаку “быстро – долго”. Такие условия функционирования обусловливают 
частичную фигурализацию значения именных лексем, которые вследствие этого теря-
ют свойства ‘холодных’ терминов и семантически тяготеют к ТКМ. Наличие переход-
ных типов значений подтверждает факт существования сложного взаимодействия ТКМ 
и ХКМ в языке. ‘Теплая’ картина проявляет себя не столько антагонистом ‘холодной, 
сколько мозаично вписанной в нее.

Третий тип, ‘теплое’ время. Вербализующие его единицы под влиянием поэтического 
контекста приобретают значение, несовместимое с научной трактовкой единицы време-
ни, которую они называют. Время понимается не как количественная, а как качественная, 
ценностная категория. Качественность времени задается индивидуально значимыми со-
бытиями жизни или эмоциями, его заполняющими. При этом лексические единицы об-
ладают ярко выраженной метафоричностью.

Перспективой данного исследования представляется описание семантических транс-
формаций темпоральных лексем в поэтическом дискурсе Великобритании различных 
эпох и направлений.  
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на ПЕрЕХрЕСті двоХ КуЛЬтур

Стаття присвячена розгляду діалогу з питань взаємного впливу історичних та 
культурних процесів Заходу і Сходу. Під впливом зовнішнього фактора на Сході ство-
рюється в культурі так звана “нова модель”. Традиційний менталітет людини на 
Сході змінюється, що не могло не позначитися на культурі та мові. Аналізується, як 
виникає і вирішується проблема діалогу культур Заходу і Сходу. 

Ключові слова: мова, традиції, діалог культур, духовні принципи.
Статья посвящена рассмотрению исследования диалога в вопросах взаимного влияния 

исторических и культурных процессов Запада и Востока. Под влиянием внешних факто-
ров образуется в культуре так называемая «новая модель». Традиционный менталитет 
на Востоке изменяется, что не могло не отобразиться на культуре и языке. Анализирует-
ся вопрос, как ставится и решается проблема диалога культур Запада и Востока.

Ключевые слова: язык, традиции, диалог культур, духовные принципы.
The article deals with some the study is a dialogue of mutual influence of historical and 

cultural processes of the West and East. Under the influence of external factors in the East 
created a so-called «new model». The traditional mentality of people in the East is changing, 
which could not affect the culture and language. Analyzed as treated and solved the problem of 
the dialogue of cultures East and West.

Key words: language, traditions, dialog of cultures, spiritual principles.  

Духовність стає надійним фундаментом у вирішенні проблеми сучасності. Історія 
духовного розвитку свідчить про пошуки вирішення цього питання на різних етапах 
життя людини, але більш свідомо це відбувається зараз.
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У статті обґрунтовується актуальність і доцільність дослідження обраної про-
блеми в хронологічних історичних рамках. З-поміж джерел привертають увагу на-
самперед концепції західноєвропейських та східноєвропейських дослідників. Роз-
глядається проблемна ситуація, яка історично виникла під час становлення філософії 
культури. 

Актуальність теми полягає в дослідженні сучасного духовного життя людини з його 
протиріччями та перспективами. Саме на сучасному етапі багато діячів науки та культу-
ри одним з найважливіших шляхів виходу з небезпечного стану бездуховності бачать в 
розвитку духовної свідомості та в залученні традицій народу. Актуальність дослідження 
обумовлена ще й тим, що людина на кожному етапі розвитку суспільства збільшує свої 
знання з культури та мови. Мова стає найважливішою частиною людського буття. Мова 
розглядається не тільки як система знаків, а вона є складовою внутрішнього світу люди-
ни, її духовної культури. Метою дослідження є висвітлення історії духовної культури, 
взаємозв’язку мови та філософії буття. 

Метою статті визначено вирішення ряду завдань:
а) проаналізувати спільні та відмінні шляхи духовного розвитку життя людини в за-

хідній та східній цивілізаціях;
б) визначити зв’язки та впливи культур Заходу та Сходу;
в) прослідкувати процес зближення цивілізацій на сучасному етапі.
У рамках дихотомних співставлень накопичених знань з культури та духовності пра-

цювали як класики філософії, так і сучасники. Найбільш принципову позицію в цьому 
питанні зайняв Гегель. Він побудував схему стадій історичної послідовності розвитку 
універсального духу.

Традицію розгляду концепції духовності на Заході та на Сході в філософській сис-
темі продовжили Ібн Арабі, Е. Геллнер, А. Шопенгауер,  А. Тойнбі, П. Сорокін, Н.С 
Данилевський та інші.

Аспект дослідження дозволяє розширити межі пошуку в системі східних і західних 
традицій розуміння духовної культури. У статті подаються історичні етапи розвитку ду-
ховності в західноєвропейській і східній культурах. Розкривається значення мовного ас-
пекту для філософії культури.

Необхідність осмислення людиною своєї ролі в світі, її ставлення до оточення і до 
себе, обумовлюють поглиблене вивчення духовності. Тому зараз, на часі, є розгляд по-
няття та змісту “духовності” з точки зору філософії – адже найчастіше суть духовного 
намагаються збагнути у співставленні з тілесним, плотським, речовим як характерну 
частину матеріального. Філософія, з одного боку, протиставляє буттю дух, свідомість, 
мислення, психіку, з іншого – не цурається тверджень про духовність буття, займається 
духовним життям людини, пропагандою духовності [1: 10].

Розкриття поняття «духовність», як її розуміли вчені та філософи Заходу та Сходу на 
різних історичних етапах, буде одним з етапів у цій роботі .

Аналізуючи сучасне духовне життя треба зазначити, що сьогодні політичні, пра-
вові, міжособистісні стосунки спираються на всебічне впровадження раціонально-
економічного стилю мислення. Це відбувається не тільки в політиці, але й на всіх рівнях 
духовного життя людини.
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Розуміння духовності є визначальним для розкриття та розуміння екзистенційних 
уявлень про нематеріальну сутність людини в різних культурах і є базовим елементом 
для формування особистості. 

За твердженням І. Канта, «фізіологічне дослідження людини має на меті дослідження 
того, що робить із людини природа, а прагматичні дослідження того, що вона як вільно 
діюча істота робить або може та повинна робити з себе сама» [2: 351].

Конгломерат духовних цінностей перш за все сформували: міфологія, релігія, філо-
софія. Спочатку це було гармонійне спілкування людини і природи. В основу античної 
філософії входили такі цінності та поняття, які теоретично закріплювали духовність 
культури «логос» Геракліт, «буття» Парменід, «благо» Платон, Аристотель. Всі вони пи-
сали про єдність істини, про внутрішню гармонію – про все те. що гармонізує світ при-
роди та світ людини.

Про духовність, саме в цей період (ІІІ – ІУ ст. до н.е.), писали не тільки філософи 
Греції. У Китаї це питання досліджували Конфуцій та Лао-Цзі, в Ірані – Заратустра, в 
Палестині – біблійні пророки. Як відмічав Карл Ясперс, саме в цей час і сформувались 
основні ідеї духовності [3].

Початок нової ери пов’язують з розвитком вчення про Христа. Саме в працях Ори-
гена достатньо чітко розроблена суть християнської духовності. Згідно з цим вченням, 
душа наділена правом вибору між «вищим» та «нижчим», між тілом та духом. Розвиток 
духовності за цим вченням пов’язаний з певними зусиллями та муками, оскільки без 
страждань не може людська душа пізнати любов та добро. Щоб удосконалювати душу 
треба позбавитись гніву та помсти.

З настанням середньовіччя зростає авторитет раціонального пізнання. Альберт Вели-
кий, Фома Аквінський в своїх роботах писали про Священне писання, яке Бог надав лю-
дям, та створив світ природи. Ознайомлення з писанням дало поштовх до розвитку астро-
номії, фізики, біології, а також відіграло роль в укріпленні раціонального пізнання.

У китайській і в індійській філософії (хоча її монотеїзм більш особистісного плану), 
шанування природи як втілення божества виключало ідею панування над нею, а тим 
більше її перетворювання. В усі часи розвитку китайської та індійської філософії під-
німалося питання про удосконалення себе, а не природи. 

В епоху Відродження починається новий етап на шляху розвитку духовності. Як 
тільки людина відчула себе творцем власного життя та долі, вона вже намагається під-
корити собі природу. Настає епоха наукової революції. Головним критерієм Нового часу 
стає можливість приносити користь суспільству. Високо цінується освіта, не стільки бо-
гословська, скільки світська. Але Бог, добро, любов, краса відіграють, як і раніше, велику 
роль в житті людини.

Якщо на Заході середньовіччя є синонімом феодалізму, то цей термін також можна 
застосувати лише умовно для східного суспільства. У зв’язку з труднощами визначення 
хронологічних меж цього періоду, історики вважають що він охоплює ІУ-УІІ ст. н.е. 

Розвиток духовної культури на Сході розпочинається як і на Заході закликом повер-
нення до «давнього»(минулого) «гу вень – у Китаї, на Заході – Каролінгське Відроджен-
ня» (культурне піднесення в часи Карла Великого). Духовний рух китайських філософів 
направлений на практичне життя: державу, сім’ю, соціальні явища. В Індії зароджується 
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нова релігія – буддизм. Починається розквіт духовної культури, зароджується філософія, 
храмова література. Буддійські храми вражають своїми великими розмірами, округли-
ми формами, геометричними фігурами. Поступово буддизм розповсюджується в Кореї, 
Японії, Китаї, Монголії.

Філософія ХУІІ-ХУІІІ ст. закріпила рівновагу між життєвими ідеалами та ідеалами 
духовності. Томас Гоббс, Джон Локк, Бенедикт Спіноза та інші підтримували думку, що 
світ, створений Богом, «розумний», але людина може удосконалювати та перебудовувати 
природній світ.

Головним критерієм у духовній культурній цивілізації Давнього Сходу постає збере-
ження та відновлення таких невід’ємних атрибутів духовності як порядок, організація, 
закон. У китайському суспільстві діяв принцип рівних можливостей. Кожний, незалежно 
від свого походження, міг стати чиновником, тобто попасти в еліту китайського суспіль-
ства, для цього треба було скласти державні іспити. 

Романтизм ХІХ ст. успадкував традиції середньовіччя та епохи Відродження. Про-
слідковувалось прагнення до універсалізації, оновлення та удосконалення. Але кінець 
ХІХ ст. відзначився виступами А.Шопенгауера та С. К’єркегера, які критикували роман-
тизм та його духовні принципи. Бог, любов, гармонія – вже втратили свою першооснову 
у світосприйнятті більшості людей.

У ХХ столітті матеріалізм став не тільки теоретичним вченням, але й практичним. 
Матеріальні цінності ставали домінуючими. Цей стан був названий Мартином Хайдегге-
ром «онтологічним нігілізмом» [4]. Криза духовності загострилася у другій половині ХХ 
ст. Все виправдовувалось тим, що нічого у цьому світі не може бути вічним, і в багатьох 
країнах гостро постала проблема бездуховності.

Сучасний етап розвитку на Сході визначається активним пошуком шляхів духовного 
збагачення, над яким працюють і науковці, і філософи, і політичні діячі. Але при всій 
культурній, ідеологічній та політичній різниці позицій, авторів нових теорій об’єднує 
позиція – «відродження». Це – проект ненасильницької цивілізації Махатмі Ганді або 
«третя світова теорія» або японський варіант протестантизму: все це пошук шляхів роз-
витку, який виступає проти копіювання чужих суспільних моделей [5].

Інтелектуальна історія та історія духовності направлена на те, щоб пізнати та загли-
битись у людські почуття, думки та вчинки. Чим далі просуватись до глибини людського 
духу, тим більш обережнішими та уважнішими треба бути. Кожного разу, порівнюючи 
різницю між Заходом та Сходом, між азіатськими та європейськими культурами, треба 
пам’ятати наскільки складно дається людству удосконалення власної духовної глибини. 

Проблема Заходу та Сходу цікавила багатьох. Але тільки Гегель дав філософське узагаль-
нення, яке було першим в історії культури: « Схід та Захід притаманні кожній речі». Гегель 
вважав, Схід – початком всесвітньої історії, Європу – її кінцем. За його думкою на Сході 
«сходить зовнішнє фізичне сонце, а на Заході сходить внутрішнє сонце самопізнання» [6].

«Схід» та «Захід» – за багатьма вимірами, дві протилежні традиції, два типи духо-
вності, дві системи світосприйняття, які знаходять відображення в традиціях життя наро-
ду, їх психології, моральних принципах. Це «дві системи координат», два світи, які роз-
вивались своїми шляхами, у своєму ритмі. Схід зажди залишався для Заходу загадковим, 
тут можна згадати відомий вислів Р.Кіплінга: «Схід є Схід, Захід …Захід, а разом вони 
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ніколи не зійдуться», однак впливав на духовний розвиток Заходу, а Захід, своїми уні-
версальними поглядами, унікальним досвідом давав можливість Сходу переосмислити 
традиції, допомагав відчути себе в цивілізаційному просторі [7]. Однак, можна сказати, 
що завдяки цій різниці, Захід і Схід доповнюють один одного, надаючи різноманітності, 
додаткової глибинності світовому культурному процесу.

На сучасному етапі, в світі триває пошук нових шляхів розвитку, нових ідейних, зміс-
товних орієнтирів для всього людства. Цей пошук відбувається в різних галузях людської 
культури – в філософії, в мистецтві, в науці. Мова може йти про фундаментальні засади 
існування людини, про вироблення нових цінностей, які можуть забезпечити можливість 
виживання всього живого на Землі. Все це можливо досягти тільки осмислюючи витоки 
духовності, які пов’язані з історико-філософськими та соціальними умовами.

висновки:
1. У центрі дослідження духовності, незважаючи на її специфіку, повинні знаходи-

тись вчення про суспільно-економічні стадії розвитку та створена на їх основі наукова 
періодизація. Підхід до культури як цілісного явища суспільного життя не виключає, а 
передбачає традиційний, конкретно-галузевий підхід, дослідження її сюжетів. 

2. Фундаментом розвитку загальнолюдських цивілізаційних процесів є культурна та 
духовна спадщина окремих країн як Сходу так і Заходу, яка має однакові риси розвитку, 
що добре прослідковується при аналізі ознак та періодів Відродження на Сході та на За-
ході, незважаючи на те, що ця тема є дискусійною. 

3. Уявлення про світові контакти як об’єктивного духовного процесу надає впевне-
ність у тому, що вони і надалі будуть характерною рисою нашої епохи, будуть невпинно 
розвиватися у майбутньому і робити свій вплив на культуру, збагативши сучасні міжна-
родні відносини духовним початком, цінним для всіх людей.
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новий КроК у роЗумінні динаміКи антроПоЦЕнтриЗму

М. Ю. Чікарькова. Біблійний антропоцентризм та його роль у становленні європейської 
культури. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2010. – 310 с.

 
У монографії, що тут рецензується, багато що незвичне для нашої пострадянської 

філософської думки. Перш за все, М. Чікарькова виявляє смак (і належну підготованість) 
до занурення в найдавніші шари культури, прагнучи зрозуміти глибинні корені нашого 
духовного світу, підвалини, на яких тримається та грандіозна система, яку прийнято на-
зивати іудео-християнською цивілізацією. Авторці даного дослідження справді прита-
манне «широке дихання». 

По-перше, у книзі розгорнуто аналізується формування біблійної концепції людини в 
контексті духовного життя Стародавнього Сходу, причому цікаво, багатогранно й з належ-
ною глибиною філософського узагальнення висвітлено справді революційну роль Біблії у 
справі подолання загального для людини тієї епохи відчуття «метафізичної самотності», 
розгубленості її перед сонмом незрозумілих і грізних божеств, що мислилися рушійними 
силами природи. Детально й переконливо показано, що на зміну одчайдушним спробам 
людини маніпулювати волею божеств шляхом магії приходить тверезе зрозуміння як при-
родної обмеженості людських можливостей, так і прагнення зрозуміти глибинний сенс 
буття, як формується від початку несмілтва, а потім дедалі більш впевнена надія на те, що 
світ цей призначений для людини й прихильний до неї – за умови дотримання нею мораль-
ного імперативу. Не вдаючись у подробицях в одвічне питання існування чи не-існування 
Бога (це справа теолога або релігієзнавця), М. Чікарькова зосереджується на культуротвор-
чому імпульсі Біблії, в якій людину визнано не іграшкою в руках незрозумілих і ворожих 
божеств, а «образом Божим», причому Бог мислиться як Абсолютне Добро, а богоосягнен-
ня – як шлях невпинного людського самовдосконалення. Характерний крок епохи від ге-
роїзації мага-богоборця в політеїстичниій свідомості до піднесення «раба Божого» в якос-
ті почесного титулу в християнстві висвітлено крупним планом у таких постатях, як св. 
Киприян, справді незвична за амплітудою духовного пошуку постать пізньої античності. 
М. Чікарькова доводить, що в історії становлення гуманізму цей новий і по-справжньому 
вперше антропоцентричний погляд був найважливішим етапом, і, спираючись на певний 
науковий напрям, репрезентований іменами М. Бердяєва та О. Лосєва, вбачає реальний 
гуманістичний вимір у формуванні концепції патристів. 

Натомість ренесансний антропоцентризм, який ми звикли ідеалізувати й безза-
стережно підносити, піддано в книзі, при всіх відчутних симпатіях авторки до «ре-
несансної людини», в динаміці й протиріччях, причому дослідниця вказує, що Від-
родження можна й слід розглядати ще й в ракурсі «язичницького реваншу», що приніс 
із собою не саме лише замилування «чуттєвим блиском речей» та високе поцінування 
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естетично-митецького начала, а й відновлення аморалізму, магічних практик, ідеї «лю-
динобожжя», що в сумі своїй призвело до формування секуляризаційних ідей в культурі 
й спричинило її глибоку кризу, яка повною мірою розгортається сьогодні. 

До сильних сторін монографії слід віднести блискучий, ерудований і переконливий 
аналіз проблеми складності поняття «антропоцентризм», вміння розглядати проблему 
людини в русі, динаміці й широких обріях. У дослідженні червоною ниткою проходить 
тема «людина й природа», аналіз екологічного виміру людської культуротворчості, вза-
ємодія чинників культури, серед яких повноправне місце займає релігійний пошук. 

Хотілося б, щоправда, аби гостроактуальні «виходи» на сучасність, які намічено в 
цій книзі, знайшли більш розгорнутий вираз, але, очевидно, це стане початком нових 
осягнень дослідниці.

УДК 821.161.1+821.161.2
Рева Л.В.

(Ізмаїл, Україна)

ПроЦЕС ЕКСПЕримЕнтаЛЬноЇ  
аКтиваЦіЇ в ЛітЕратурі: 

модЕрніЗм і нЕорЕаЛіЗм

У статті досліджується проблема співвідношення модернізму і неореалізму на осно-
ві літературознавчих теорій, запропонованих українськими та російськими дослідниками 
на початку ХХ століття та у сучасні роки. Здійснюється аналіз різноманітних концепцій 
при аналізі спорідненості неореалістичних та модерністських стильових ознак.

Ключові слова: модернізм, реалізм, неореалізм.
В статье исследуется проблема соотношения модернизма и неореализма на основе 

литературоведческих теорий, предложенных украинскими и русскими исследователями 
в начале ХХ века и в современный период. Осуществляется анализ разнообразных кон-
цепций о «родстве» неореализма и модернизма. 

Ключевые слова: модернизм, реализм, неореализм. 
In the article the problem of correlation of modernism and neorealism is probed on the 

basis of study of literature theories, expressed the Ukrainian and Russian researchers at the 
beginning of ХХ age and in modern years. The analysis of various conceptions is carried out 
in the analysis of cognation of neorealism and modernim. 

Keywords: modernism, realism, neorealism .
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Про суперечливість літературного процесу та синтетичність нової художньої твор-
чості писали в теоретичних статтях і нарисах сучасники і спостережники епохального 
мистецького ходу початку ХХ століття Андрій Бєлий, В. Брюсов, М. Вороний, М. До-
ленго, О. Дорошкевич, Є. Замятін, П. Коган, О. Колтоновська, Д. Мережковський, О. 
Толстой, Леся Українка, І. Франко та інші. Не заперечуючи реалістичного художньо-
літературного впливу попереднього часу, науковці помічали нові спрямування письмен-
ників, які позначились, а потім і утвердились у назві «модернізм». Тому тематика синте-
тичності художнього мистецтва у паралелі співвідношення нового реалізму і модернізму 
має серйозну базу у дослідницькому матеріалі. 

На співвідношення нового реалізму і модернізму одним із перших звернув увагу П. 
Коган, який ще на початку минулого століття писав: «…новейший реализм представля-
ет собой сочетание старого реализма и модернизма. От первого он удержал привычку 
фактической точности и общественный инстинкт, от второго он усвоил культ освобож-
денной изолированной индивидуальности, неопределенную тоску по высшей жизни, по 
тому сверхчувственному миру, в который тщетно стремится проникнуть душа человека. 
Это сочетание дало удивительные результаты» [1:92]. Схожу думку висловила О. Колто-
новська про те, що реалісти не залишались байдужими до надбань модернізму та збага-
тили за його рахунок свою мову і художні прийоми, завдяки чому створили нову естети-
ку – неореалістичну, яку дослідниця помічала у Б. Зайцева, М. Пришвіна, О. Ремізова, С. 
Сергеєва-Ценського [2]. У той же час існували й інші погляди, в основу яких закладено 
думки про зародження нового реалізму на ґрунті традицій його класичної форми у поєд-
нанні з імпресіонізмом або з модернізмом у цілому. Наприклад, П. Глінка у статті про А. 
Чехова (з ім’ям якого в російській літературі пов’язують появу синтезу класичних і мо-
дерністських систем) писав про те, що «реалізм <...>втілюється в імпресіонізм» [3:57]. 
Аналогічну позицію відстоював О. Дорошкевич: «А.П. Чехов становить ніби місток між 
російською класичною традицією ХІХ ст. і новим реалізмом, де імпресіонізм є новим 
стильовим способом художнього відображення життя. Чеховим треба розпочинати цю 
нову добу в розвиткові російської літератури, де поруч з реалізмом ми спостерігаємо 
натуралізм, декадентство і символізм, а також інші літературні напрями» [4:228]. Аналі-
зуючи російську прозу, Є. Замятін відзначав у ній і наявність традиційних реалістичних 
тенденцій, і своєрідне переплетення натуралізму з імпресіонізмом. Схожі процеси спо-
стерігали й в українській літературі. Українська проза цього періоду не знала суворої 
послідовності у зміні стильових течій. Новоромантизм інтенсивно живив музу багатьох 
митців протягом віку, химерно поєднуючись з реалізмом та імпресіонізмом, а реалізм яв-
лявся у різних модифікаціях, пов’язаних із новим розумінням світу і завдань мистецтва. 

 Незважаючи на те, що ще на початку ХХ століття домінувала думка про споріднення 
реалізму з модернізмом, про цю проблему на певний час забули. Даний синтез своєрід-
но визначився у працях 60 ̶ 70-х років В. Перцова («Реализм и модернистские течения 
в русской литературе начала ХХ века») [5], Я. Ельсберга («Реализм и модернизм») [6], 
В. Щербини («Реализм и модернизм»)[7], Г. Фрідлендера («Заключение: поэтика реа-
лизма и модернизм») [8], наукових збірниках [9;10]. Так, В. Щербина порушив питан-
ня зв’язку нового реалізму з модернізмом, проте поняття «неореалізм» він не уживав, 
вважаючи, що це те саме, що й «надреалізм», «реалізм без берегів», у сутності маючи 
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на увазі ідею синтезу реалізму і модернізму. Спираючись на теоретичну працю «Но-
вий реалізм» П. Мондріана, В. Щербина запропонував власні погляди: «Понятия «новой 
действительности» и «нового реализма» занимают центральное место в модернистских 
произведениях и теориях наших дней. В противовес подлинному многогранному миру 
они выдвигают свою «новую реальность», «новую действительность» [7:18]. Цікаво, що 
згадана ідея «реалізму без берегів» бере свій початок від поняття французького філософа 
Р. Гароді («О реализме «без берегов», 1967), який у створенні нового терміна намагав-
ся привернути увагу до нового характеру реалізму на початку ХХ століття, а також у 
позначенні цього поняття втілив думку про ототожнення реалізму з естетикою модер-
нізму. Його ідея була плідно сприйнята російським літературознавством, знайшовши 
своїх послідовників. На початку 70-х років на ідею Гароді ̶ Щербини звернув увагу Арк. 
Ельяшевич, який зазначав, що «реалізм без берегів» стирає відмінності між реалізмом 
та модернізмом, «розчиняє поняття реалізму в понятті художньої цінності». Міркування 
Арк. Ельяшевича мають дещо філософський характер, адже перед ним не постають літе-
ратурознавчі питання визначення: що таке «реалізм без берегів» ̶ стиль, напрям чи течія? 
(проблема методу вирішена самою епохою). Однак дослідник визнавав, що реалізм має 
новий характер художньої реалізації [11:103]. Незважаючи на різницю літературознав-
чих поглядів В. Перцова, В. Щербини, Арк. Ельяшевича, спільним для них є питання про 
новаційний характер реалістичної творчості початку ХХ століття. Хоча вчені самостійно 
не дійшли до терміна «неореалізм» і не звернулись до праць періоду наголошення цього 
терміна, однак вони помітили, що реалізм має певну різницю з реалізмом попереднього 
часу. Ці спостереження привели науковців до французького визначення, яке за процесом 
свого створення дорівнюється ототожненню реалізму з модернізмом, в чому не складно 
помітити риси неореалізму. 

У відомій праці 60-х років про італійський неореалізм З. Потапова більше уваги 
приділяла проблемам співвідношення неореалізму з реалізмом [12]. Помічаючи риси 
модерністських пошуків нових реалістів, дослідниця називала їх неспроможними, але 
з яких причин ̶ не вказала. Зрозуміло, що характеристика неспроможності пов’язана із 
загальним ставленням до модернізму, продиктованим ідеологічними настановами часу. 
Такі ж скептичні погляди відчутні й у працях про співвідношення реалізму і модернізму 
Я. Ельсберга та Г. Фрідлендера. 

У 80-х роках скептицизм до модерністських пошуків набув особливої непримирен-
ності, тому всі наукові згадки про його розвиток здебільшого нагадують виховні наста-
нови про те, як не повинно було бути, однак це стало, тому з цим потрібно боротися. 
Звісно, що в такій обстановці про термінологічне розмаїття намагались не згадувати, 
особливо неприйнятним був термін «неореалізм», оскільки з поняттям «реалізм» було 
пов’язане інше визначення, що, як уважалось, існуватиме у віках. Також поняття «нео-
реалізм» зближено з поняттям нереалізм, яке існувало в паралелі й слугувало для ви-
значення нових набутків доби до появи назви «модернізм», а потім й у паралелі з ним. 
Винятком із правил можна визнати дослідження іспанського науковця Г. Діас-Плахи, з 
яким можна було ознайомитись у перекладному варіанті. Незаангажованість іспанського 
вченого позначилась у відносній свободі мислення про стан нового реалізму на початку 
ХХ століття, щоправда, на прикладах рідної літератури. Однак, у його праці помітна 
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схожість процесів становлення нового реалістичного мислення у художньому мистецтві 
на основі збереження старих реалістичних форм та пошуку нових модернових шляхів. 
Тому ця праця становить певний прорив поглядів на модерністське мистецтво. Проте 
зазначимо, що науковці у власних дослідженнях обходили стороною розвідки іспанця, 
продовжуючи рух до заперечення нового мистецтва. Цікаво, що Г. Діас-Плаха виник-
нення терміна «модернізм» пов´язував із реформаторським рухом німецьких свяще-
ників. Він писав: «Модернизм был не просто литературной тенденцией, а тенденцией 
всеобщей. Он проник во все сферы нашей жизни… Модернизм ̶ это не что иное, как 
стремление к красоте» [13: 112]. Науковець зауважував, що пошук нових шляхів похо-
дить від старшого покоління письменників, які розчарувалися в старих формах реалізму. 
Тому реалізм початку ХХ століття становить своєрідне роздвоєння мистецьких засад: 
по-перше, модернізм ̶ напрям, який намагається підвести деякий підсумок попередньому 
етапу розвитку, по-друге, – звертається до майбутнього. У позначенні атмосфери епохи 
(в монографії досить часто використовується епітет «духовна» до слова «епоха») автор 
убачав наявність різнородних елементів, серед яких особливо виділяв дві протиборчі, 
але одночасно і споріднені тенденції ̶ етичну (в її основі «лежить ідея цілісного і су-
ворого мистецтва, покликаного зробити людину кращою, моральнішою»), друга ̶ есте-
тична ̶ «прагнула до мистецтва ускладненого, вишуканого, розрахованого на витончене 
сприйняття» [13:114]. Хоча в дослідницькому матеріалі італійського науковця не відбито 
термінологічних засад неореалізму, проте намічено шлях до розуміння нового мистецтва 
початку ХХ століття, яке розвивалося у протиборстві й спорідненості старого й нового, 
класичного й експериментаторського, реалістичного й модерністського.

Не оминаючи питання про авангардистські течії (хоча більше вживалися словоспо-
лучення «буржуазний декаданс», або «ліве мистецтво», менше – поняття «модернізм»), 
дослідники 80-х років по-різному розглядали співіснування і взаємопроникнення реаліз-
му і модернізму. Одні вважали тему уявною, інші – навпаки, заперечували подібні твер-
дження на основі дійсності художнього розвитку та численних фактів, які виключалися 
з аналізу й узагальнень. Специфічна суспільна позиція розвитку держави намагалась 
«підтягнути» до домінуючого методу всі найвиразніші літературні твори. На це частина 
критиків, зосібна Д. Наливайко, висловлювала думки про недоцільність таких суджень. 
Усупереч негативним оцінкам у радянському літературознавстві певної доби, позначеної 
різнобарвними векторами модернізму, дослідники 90-х років визнавали модерністську 
естетику та її домінанту, зокрема в працях М. Голубкова, С. Ільйова, Д. Наливайка, С. 
Павличко, «Історії української літератури XX століття» (за редакцією В. Дончика,1998) 
цей феномен визначений як явище естетичне. Відомі літературознавці звертали увагу на 
синтезування авангардистських елементів із соціалістичним реалізмом, яке відбувалося 
шляхом їх модифікації. Цей факт промовисто пояснює ґрунтовну перебудову естетики 
й творчості митців, які прийшли до соцреалізму з різних нових течій. Трактування цієї 
ідеї набуло свого розвитку в наші часи у праці «Соцреалізм: між модерном і авангардом» 
(Слово і час. ̶ 2008. ̶ № 4) Т. Гундорової. Про співвідношення модернізму й авангардизму 
сучасна дослідниця Є. Волощук зазначила: «Проблема співвідношення модернізму та 
авангардизму теж належить до низки нерозв’язаних питань модернознавства, що засвід-
чують сучасні дослідження, в котрих терміни «авангардизм» і «модернізм» фігурують 
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то як синоніми, то як ярлики схожих, але не тотожних явищ, то як означення автоном-
них напрямів, що час від часу самохіть привласнюють здобутки один одного» [14:41]. У 
монографії «Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського 
літературного процесу» Д. Наливайко помітними течіями періоду називав новороман-
тизм, символізм, неокласицизм і футуризм, які в цілому відносив до модернізму, рівно-
значного у його розвідках авангардизму. Автор дійшов висновку, що «тенденції існують 
не ізольовано, а в постійному взаємозв’язку і взаємодії, являючи собою рухливу діалек-
тичну єдність у динаміці художнього процесу, якою витворюється розмаїття стильових 
течій» [15:363]. Не виокремлюючи неореалістичну течію, літературознавець писав: «У 
цілому реалізм ХХ ст. має широкий діапазон стилів і стильових течій, йому притаман-
ні яскраво виражені художньо-стильові відмінності, які однак не виключають наявності 
спільного ядра, спільних світоглядно-естетичних установок і принципів» [15:362]. Про 
синтетичність стильових течій писав М. Ільницький, який називав течії проміжними, по-
мітивши, що жодна з них не виявилася у «чистому» вигляді. Дослідник не розмежовував 
назви «модернізм» і «авангардизм», стверджуючи, що «модернім і авангардизм ̶ явища 
одного плану». У його поглядах на художній розвиток вагомості набувають проблеми 
не тільки новаторства, але й традицій, він писав: «В українській літературі модернізм 
поставав не як заперечення реалізму, не як опозиція до нього, а як його трансформація; 
модернізм виростав з реалізму» [16:13]. У судженнях науковця позначено певний рух 
незаангажованості поглядів на літературний розвиток, втім таке вільнодумство можна 
пояснити епохою 90-х років. 

Ґрунтовні дослідження проблеми співвідношення запропоновано В. Келдишем та М. 
Голубковим у однойменних розділах «Реализм и модернизм» їхніх монографічних праць. 
Незважаючи на різний період створення (70-ті і 90-ті роки), погляди науковців рідняться 
загальним спрямуванням мислення на встановлення якогось нового у відношенні до ре-
алізму і до модернізму визначення. Щоправда, у В. Келдиша це знайшло відбиток у по-
дальшій з його праць про реалізм і неореалізм, що вийшла на початку нового тисячоліт-
тя. Однак у роботі 1975 року відомий науковець уперше після майже 50-річного забуття 
звернув увагу на влучний термін для характеристики стильової особливості початку ХХ 
століття ̶ неореалізм. У такому визначенні автор убачав своєрідну синтетичність та онов-
леність реалізму. Складний процес оновлення він пов’язував із ситуацією у літературі, 
яка склалася на той період: ускладнення форми протидії між реалізмом і модернізмом. 
В. Келдиш визнавав, що «и реализму, и модернизму свойственны повышенный интерес 
к философской проблематике, субстанционным ценностям. Но кардинально различны 
пути решения общих проблем» [17:210]. Розрізнення автор убачав у відображенні ре-
альності, яке має певну різницю. Слід зазначити, що проблема реальності у той період 
вирішувалась через ідеї марксистсько-ленінської філософії. Однак, незважаючи на до-
мінанти доби, В. Келдиш висловив власні вільні у науковому відношенні думки. Він 
розумів, що тільки в реалізмі основним вмістом поняття «реальність» є характерні со-
ціальні колізії часу та типові суспільні конфлікти. Цим розрізняються два напрями, по-
при навіть те, що реалізм добре сприймав елементи «чужого» (модерністського) досвіду. 
Неореалізм дослідник називав явищем проміжним, з подвійною естетичною природою. 
Він зазначав, що прибічники цієї концепції вбачали в реалістичній літературі прагнення 
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до художнього синтезування. Типи художнього синтезування В. Келдиш розглянув на 
прикладах творчості трьох письменників: Л. Андреєва, Б. Зайцева, О. Ремізова. Постаті 
російських митців обрані не випадково. Думаємо, що у своєму виборі автор спирався 
на дослідження початку ХХ століття, щоправда, згадки на праці О. Колтоновської, А. 
Топоркова, Г. Чулкова, М. Кузмина у монографії В. Келдиша не знайти. Творчість Л. 
Андреєва вченому було простіше простежувати з позицій неореалістичного руху, адже 
в цей період ім’я письменника постало із деякого небуття і було взято рядом науковців 
за основу власних розвідок, зокрема синтетичності стилю, його «пестроты». Вирішаль-
ними в означенні творчості Л. Андреєва з позицій неореалізму стали твердження самого 
письменника про себе як про неореаліста. 

До загальних прикмет нового типу творчості В. Келдиш відносив: «черты характер-
ного комплекса умонастроений, духовных и художественных представлений, отметив-
ших русское искусство начала нового века, ̶ напряженно драматическое переживание 
времени, обостренное чувство личности, отход от плоско эмпирических, позитивист-
ских методов познания мира, поиски путей обновления и активизации образного слова» 
[17:215]. Крім цих рис, автор помічав елементи гуманізму, соціальності, публіцистичнос-
ті, поетизації, психологізму, історизму та поєднання філософського вмісту з образною 
побутовою дійсності. Вагомого значення автор надавав історичному та філософському 
вмісту, в новому реалістичному визначенні яких убачав ряд протиріч: «Характерное про-
тиворечие между «философским» и «историческим» выражалось здесь (новом реализме 
̶ авт.) в значительно менее категорическом виде. … Отвлеченный элемент в реалисти-
ческом искусстве 10-х годов заметен прежде всего в сфере интерпретирующей автор-
ской мысли; объективный же художественный «материал» относительно независим от 
нее, прочно укоренен в социальной почве, реалистически целен» [17:215]. У творчості 
кожного із згаданих письменників автор убачав подвійну природу образного мислення, 
невільну прикованість до реалізму і до модернізму одночасно, «невозможность «изба-
виться» от какого-либо из них в угоду той или иной цельности», оскільки саме поняття 
реальності митці тлумачили в абстрактному дусі. Цей шлях у кожного із письмеників 
має особисту характеристику. Так, у Л. Андреєва у поєднанні реалізму і модернізму ви-
значальною модерністською рисою є експресіоністичне вираження, у Б. Зайцева ̶ імп-
ресіоністичне заломлення, а у О. Ремізова ̶ символістичне світосприйняття. Тому нео-
реалізм позначається В. Келдишем як порубіжне відображення художніх протиріч двох 
основних естетичних систем початку ХХ століття. 

Про суперечність реалізму і модернізму писав М. Голубков. Основними естетичними 
системами модернізму він називав імпресіонізм та експресіонізм. Неореалістичне визна-
чення у його праці не знайшло місця, але автор помічав, що поряд з класичним реалізмом 
«возникали другие эстетические системы, которые в силу их неизученности приходится 
называть модернистскими» [18:73]. Автор відзначав, що на початку ХХ століття реалізм 
вже не був єдиною універсальною системою, здатною пояснити світ і людину, на зміну 
реалізму вплинуло загальне відчуття епохи ̶ те, що людина «выходит из-под фатальной 
власти детерминирующих обстоятельств»; цей період зумовлений закономірностями 
іманентного літературного характеру: кризою реалізму та «тяготением литературы к ин-
детерминизму и возникновением нереалистических эстетических систем». Спираючись 
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на думки про нереалістичну природу творчості, на риси активної взаємодії реалізму і 
модернізму, а також на явну полемічність у визначальній характеристиці модерністської 
художності, дослідник надає можливість для перспектив розвитку іншого ̶ нового реаліз-
му, поява якого припадає на складний період початку ХХ століття. 

На «взаємини» модернізму й реалізму звернула увагу в наші часи Р. Мовчан. У ста-
новленні неореалізму вона убачала модерністську трансформацію попереднього реа-
лізму ХІХ століття в новому часі. Характер зміни в українській літературі дослідниця 
пов’язувала зі зміною художньої системи реалізму, яка «пройшла свою світоглядну й 
естетичну еволюцію, наближаючись до тогочасних змінювальних кодів суспільного й 
духовного життя української нації». А тому Р. Мовчан зазначила: «На початку ХХ ст. 
реалізм ще інтенсивніше зазнавав різноманітних, іноді несподіваних, метаморфоз, ви-
дозмінюючись в імпресіонізм, сюрреалізм, неореалізм. Серед цих стильових течій саме 
неореалізм став основним носієм реалістичної художньої системи в силовому полі мо-
дернізму ХХ ст.» [19:70]. Цікаво, що в її праці вперше запропоновано новий синтез сти-
льової характеристики: імпресіоністичний неореалізм. Цей стиль дослідниця вбачала у 
творчості Г. Косинки, про що писала: «Легкий» і пластичний імпресіонізм … у Г. Косин-
ки є переважаючим, визначальним, він частіше виступає як «легка вуаль» для неореа-
лістичного способу мислення і відповідно ̶ стильового викладу» [19:249]. Таку стильову 
своєрідність авторка пояснювала поєднанням у творах реалістичної манери образотво-
рення (перевага опису, розповіді, зображення) з емоційністю і чутливістю, а також лако-
нічністю, фрагментарністю і розірваністю оповіді, особливим наголосом на кольоровій 
гамі, що «втілює зорові настроєві враження». 

Сучасна російська дослідниця М. Хатямова зробила спробу через теоретичні роз-
робки Є. Замятіна з’ясувати, що розуміється під неореалізмом ̶ реалізм чи модернізм? 
Її висновки стосовно визначальної характеристики, наданої російським письменником, 
мають власний погляд на наголошену проблему. Вона писала: «На модернизм указывает 
несколько обстоятельств: 1) художники, творчество которых Замятин причисляет к нео-
реализму, ̶ в большинстве ̶ модернисты; 2) включение всех акмеистов в неореализм, 3) 
в «Записных книжках», обозначая философскую базу «неореализма», Замятин призна-
ет преобладание авторского сознания над реальностью в символизме и неореализме, в 
отличие от классического реализма» [20:27]. Далі ця тема авторкою не розвивається, 
можливо, більш вагомий її доробок нам невідомий. Однак проблема вирізняється навіть 
у таких швидкоплинних розвідках. 

Незважаючи на різноманітне коло дослідницького матеріалу окремо і про реалізм, і 
про модернізм (особливо наприкінці минулого століття), все ж вчені намагаються віді-
йти від теми об’єднувального характеру вивчення обох мистецьких спрямувань. Хоча 
тематика притягує наукові погляди, проте у бік схематичного аналізу. Щодо питання про 
співвідношення неореалізму й модернізму, то його поки що немає у дослідницькому ма-
теріалі (окрім деяких штрихових моментів у монографії Р. Мовчан), однак це не означає, 
що не існує в природі. Навпаки, нерозвиненість цієї благодатної теми має певні пер-
спективи, оскільки риси співвідношень неореалізму з модернізмом помітні майже в усіх 
працях з аналізу реалізму та модернізму на початку ХХ століття. 
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віКові оСоБЛивоСті рЕаЛіЗаЦіЇ КауЗаЦіЇ у КомуніКативниХ 
СитуаЦіЯХ СПіЛКуваннЯ 

(на матеріалі сучасної англійської мови)

У статті розглядається роль вікового фактору в процесі реалізації каузації у кому-
нікативних ситуаціях у сучасній англійській мові.

Ключові слова: каузація, вік, мовленнєво-мисленнєва дія, комунікативні ситуації.
В статье рассматривается роль возрастного фактора в процессе реализации кау-

зации в коммуникативных ситуациях в современном английском языке.
Ключевые слова: каузация, возраст, рече-мыслительная деятельность, коммуника-

тивные ситуации.
The article deals with the influence of age factors on the realization of causation in com-

municative situations (based on modern English).
Key words: causation, age, man’s speech-cognitive activity, communicative situations.

Каузація виступає різновидом мовленнєво-мисленнєвої дії комунікантів, яка пов’язана 
з осмисленням і презентацією світу мовцем-каузатором та осмисленням мовної картини 
світу адресанта-каузатора адресатом-слухачем. Каузація як мисленнєва діяльність лю-
дини розглядається з точки зору когнітивної лінгвістики, основним постулатом якої ви-
являється синергія ментального та вербального просторів. 

Упродовж останніх років особливу увагу стали приділяти живій мові, яка забезпечує 
реальну комунікацію. Уся психічна діяльність людини нерозривно пов’язана з мовою і 
мовленням, які є способом реалізації внутрішнього світу й можливостей людини. Мова 
і мовлення пов’язані між собою і, відповідно, з мисленням. Мова пов’язана з думкою, а 
мовлення – з розумінням. Вони розвиваються в процесі спілкування. Основними власти-
востями мови є змістовність, зрозумілість, виразність і вплив. Змістовність визначається 
кількістю інформації, її значущістю і відповідністю дійсності. Змістовність залежить від 
того, наскільки людина знає і розуміє те, про що говорить, і наскільки правильно і ло-
гічно вона вміє передати свої думки. Зрозумілість мовлення визначається тим, наскільки 
співрозмовник усвідомив задум мовця. Зрозумілість залежить від смислу, логічності ви-
кладу, а також того, наскільки мовець враховує рівень знань, духовного та інтелектуаль-
ного розвитку слухача, його обізнаність із проблемою і термінологією. Мовець досягає 
виразності, вживаючи фонетичні, особливо інтонаційні, та логічні засоби [3]. Оскільки 
розвиток мови і мислення пов’язаний з розвитком людини, то вивчення впливу вікових 
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факторів на реалізацію каузації в сучасному англомовному дискурсі також викликає за-
цікавлення лінгвістів, і тому є релевантним для нашого дослідження. 

Вік – поняття, що характеризує період (тривалість) життя людини, а також стадії її 
життя [1]. Відлік віку починають від народження і до фізичної смерті. Психологічний 
вік тісно пов’язаний з поняттям психологічного часу, а саме з тим, як людина сама оці-
нює у внутрішньому світі свій вік. Так, молоді люди (від 20 до 40 років) оцінюють себе 
старшими, ніж вони є, і так само – інших. Після 40 років спостерігається зворотна тен-
денція – люди сприймають себе молодшими, ніж вони є. І що старішими вони стають, 
то більше «молодшають», і лише біологічний вік нагадує про справжні роки. Головна 
особливість психологічного віку – це взаємний вплив минулого, сьогодення та майбут-
нього на сприйняття сучасного, а через нього – і на поведінку людини. Людина сприймає 
сучасність через вплив минулого. Зв’язок між майбутнім і сучасним може змінювати по-
ведінку людини сьогодні. Дуже важливо, щоб люди сприймали як минуле, так і майбутнє 
у гармонії. Знання психологічних особливостей кожного вікового періоду [4; 7] (нестій-
кість і максималізм молоді; висока працездатність і професіоналізм дорослої людини; 
підвищена схильність до образ, інтерес до спілкування, втомлюваність людей старшого 
віку) – необхідна умова для забезпечення ефективної комунікації, яка передбачає вміння 
досягти домовленості, переконати, подати аргументи, порозумітися тощо.

Мовні особливості та досвід представників різних вікових груп зумовлює вибір 
комунікативних тактик, ходів та засобів їх вербальної та невербальної репрезентації у 
процесі реалізації комунікативної стратегії каузації в сучасному англомовному дискурсі. 
Тому вважаємо за доцільне розглянути особливості реалізації каузації в комунікативних 
ситуаціях сучасного англомовного дискурсу з урахуванням вікових факторів, аналізуючи 
скрипти сучасних англомовних фільмів. 

Для підлітків найголовнішими є емоції, почуття. Молодіжне мовлення звернене до 
майбутнього. Оптимістичне й енергійне, воно має творчу спрямованість, характерний 
стилістичний тон. Каузація у молодіжному дискурсі є емоційно забарвленою та експре-
сивно вираженою; доведення причини не передбачає аргументативно виважену мову; 
частотними є молодіжні сленгізми та жаргонізми:

[Mom’s fingers at the edges. We examine the insolent faces on Richard Avedon’s classic 
album cover. Even Simon and Garfunkle look guilty under her scholarly inspection].

ELAINE (cont’d): ... honey, they’re on pot.
ANITA: First it was butter, then sugar and white flour. [Beat] Bacon. Eggs, bologna, rock and 

roll, motorcycles. [Nearby, William squirms as he watches the gently escalating conversation. 
Anita glances at her brother. He silently urges her to downshift. She can’t].

ANITA (cont’d): Then it was celebrating Christmas on a day in September when you knew 
it wouldn’t be “commercialized”. 

ELAINE: That was an experiment. But I understand --... 
ANITA: What else are you going to ban?
ELAINE: Honey, you want to rebel against knowledge. 
ELAINE (cont’d): I’m trying to give you the Cliff’s Notes on how to live in this world. 
ANITA (simple and direct): We’re like nobody else I know. These are the words that sting 

Mom most.
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ELAINE: I’m a teacher. Why can’t I teach my own kids? [pats chest] Use me. 
ANITA: Darryl says you use knowledge to keep me down. He says I’m a “yes” person and 

you’re trying to raise us in a “no” environment! 
ELAINE (immediately, can’t help it): Well, clearly, “no” is a word Darryl doesn’t hear 

much [2]. 
Поданий діалог є прикладом комунікативної ситуації неофіційного спілкування, 

якою є розмова між матір’ю Елейн та її дочкою-підлітком Анітою. Вона є нестандарт-
ною, тобто конфліктною. Ця каузативна ситуація має прямий порядок каузації, основою 
конфлікту є фраза I’m a “yes” person and you’re trying to raise us in a “no” environment! 
Розмову починає мати, проте дочка швидко перехоплює ініціативу, намагаючись довести 
свою точку зору та правоту, що є властивою ознакою підліткового віку. Мати намагається 
обґрунтувати свої методи виховання: I’m trying to give you the Cliff’s Notes on how to live 
in this world. Дочка, спровокована фразою матері honey, they’re on pot, пояснює причини 
своєї реакції та поведінку в каузативному ланцюгу, де головною фразою є: We’re like 
nobody else I know.

1. First it was butter, then sugar and white flour. [Beat] Bacon. Eggs, bologna, rock and 
roll, motorcycles.

2. Then it was celebrating Christmas on a day in September When you knew it wouldn’t 
be “commercialized”.

3. What else are you going to ban?
У першому реченні дівчина-підліток спочатку говорить про їжу, далі називає музичну 

течію (що може включати також поняття сексу та наркотиків) та мотоцикли для посилен-
ня негативної реакції каузативного ланцюгу причин поведінки та взаємовідносин. Друге 
речення посилює ефект першого та є поширеним, воно емоційно забарвленіше. Останнє 
речення підсумовує вищесказане. Далі підліток вдається до антитези: I’m a “yes” person 
… to raise us in a “no” environment!, що є властивим для її віку. 

У цьому тексті є пестливе звертання honey, що вказує на лагідне ставлення матері до 
дочки, сленгові слова (on pot, the Cliff’s Notes). 

Він засвідчує вживання тактики реалізації комунікативної стратегії каузації:
• пояснення – дочка виступає каузатором: Why can’t I teach my own kids? – Darryl says 

you use knowledge to keep me down.
• відстоювання точки зору: First it was butter, then sugar and white flour. (beat) Bacon. 

Eggs, bologna, rock and roll, motorcycles. … Then it was celebrating Christmas on a day in 
September when you knew it wouldn’t be “commercialized”.

Отже, реалізація причинно-наслідкових відношень у підлітків характеризується під-
вищеною емоційністю, вживанням максималістських тверджень, конфліктністю, зне-
важливим ставленням до опонента, ігноруванням аргументів дорослих та відстоюван-
ням своїх позицій всупереч логічним аргументам.

[Cole takes a seat at the kitchen table as Lynn walks back into the laundry room]. [The dog 
is gone now. Lynn reaches into the dryer, digging for a new tie. She finds one, then turns and 
steps back into the kitchen and SCREAMS AT THE TOP OF HER LUNGS]. [Every cabinet 
and every drawer is wide open]. [Cole sits at the kitchen table. His hands are pressed flat on the 
tabletop]. [He looks shaken]. [Neither says anything for a beat]. 
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LYNN: (shaken) Something you were looking for, baby? [Beat]. 
COLE (shaken): Pop Tarts. [Lynn looks over to the open cabinet near the sink. The pop 

tarts are clearly visible].
LYNN: They’re right here. 
COLE: Oh. [Cole gets up from the table. Takes his pop tarts. Doesn’t make eye contact].
COLE: What are you thinking, Momma? 
LYNN: Lots of things. 
COLE: Anything bad about me? [Lynn leans down].
LYNN: Look at my face. [Cole does]. 
LYNN: I wasn’t thinking anything bad about you, got it? [He looks at her eyes. Beat].
COLE: Got it. [The door bell rings]. 
COLE (soft): That’s Tommy, Momma. [Cole quietly kisses his mother on the cheek and 

starts out].
LYNN: Don’t you want this?
[Cole turns to see Lynn holding the pop tarts. He walks back and takes them from her 

before leaving]. [Beat. Lynn glances to the kitchen table. Her gaze stops on the TWO TINY 
HAND PRINTS OF SWEAT formed on the table’s surface]. [Lynn stands motionless in the 
kitchen. She looks up and wraps her arms around her shivering shoulders] [6]. 

Подана комунікативна ситуація є прикладом реалізації каузації неофіційного спілку-
вання сімейного дискурсу, де каузатором виступає дитина. Розмова відбувається між людь-
ми, які пов’язані родинними зв’язками, а саме між Лінн та її восьмирічним сином Коулом 
в їхньому домі. Невербальна дія (Every cabinet and every drawer is wide open) є причиною 
відповідної реакції Лінн, а також зростання динаміки розгортання каузативної ситуації: 
SCREAMS AT THE TOP OF HER LUNGS → Cole sits at the kitchen table. His hands are pressed 
flat on the tabletop. He looks shaken.→ Anything bad about me?→ I wasn’t thinking anything bad 
about you, got it? Ще одна каузативна ситуація, яка є наслідком цих подій, виражена невер-
бальним каузативним ланцюгом: → Lynn glances to the kitchen table.→ Her gaze stops on the 
TWO TINY HAND PRINTS OF SWEAT formed on the table’s surface.→ Lynn stands motionless 
in the kitchen→ She looks up and wraps her arms around her shivering shoulders. Невербальні 
засоби допомагають реалізувати каузативний ланцюг (Doesn’t make eye contact), що уне-
можливлює надання дитиною правдивої інформації на вимогу матері. Встановлення зоро-
вого контакту є важливим для співрозмовників, адже він допомагає переконати: Look at my 
face. (Cole does). – I wasn’t thinking anything bad about you, got it? (He looks at her eyes. Beat). 
Він свідчить про теплі стосунки між матір’ю і сином: Cole quietly kisses his mother on the 
cheek. Quietly характеризує пригнічений емоційний стан хлопчика. Відбитки долонь на по-
верхні стола, які сприймаються через зоровий канал, свідчать про психічний стан матері.

Застосовано такі тактики реалізації комунікативної стратегії каузації:
•	 пояснення: I wasn’t thinking anything bad about you, got it?
•	 ухиляння: What are you thinking, Momma? – Lots of things.
•	 приховування правдивої інформації: Something you were looking for, baby? – Pop 

Tarts. (Lynn looks over to the open cabinet near the sink. The pop tarts are clearly visible).
Каузативна ситуація, в якій беруть участь діти, характеризується простотою, прямо-

тою, відсутністю хитрощів та маніпуляції. Вони не вживають складних синтаксичних 
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структур: What are you thinking, Momma? (…) Anything bad about me? Також властиве 
вживання простих понять (bad), адже для дітей світ ділиться на добре чи погане, чорне 
або біле. У поданому прикладі вжито пестливі звертання, властиві для людей, які піклу-
ються одне про одного та пов’язані родинними зв’язками: baby, Momma.

JOE: Why, at this juncture, are you letting yourself be so concerned by business matters?
PARRISH: I don't want anybody buying up my life’s work and turning it into something 

it wasn’t meant to be. A man wants to leave something behind. And he wants it left behind 
the way he made it. And he wants it to be run the way he run it – with a sense of honor, of 
dedication, of truth. Okay? 

JOE: Okay. 
PARRISH: And I don’t need your goddamn permission either! You! Drew! I don’t need 

anyone to tell me how to run my life. 
JOE: Easy, Bill. You’ll give yourself a heart attack and ruin my vacation [5]. У наведеному 

прикладі наявна комунікативна ситуація неофіційного спілкування побутового характе-
ру. Розмова відбувається між Смертю у подобі людини, Джо, та засновником компанії, 
успішним чоловіком, який вдало прожив життя і якому має виповнитися 65 років, Білом 
Перішом. У комунікативній ситуації зростає динамізм разом із зростанням емоційності 
при наведенні каузативів, які формуються навколо питання Why, at this juncture, are you 
letting yourself be so concerned by business matters?→ (because) I don’t want anybody buying 
up my life’s work and turning it into something it wasn’t meant to be. ↔A man wants to leave 
something behind the way he made it→ he wants it to be run the way he run it – with a sense 
of honor, of dedication, of truth.→ I don’t want anybody buying up my life's work and turning 
it into something it wasn’t meant to be.

Наведена ситуація є конфліктною: спостерігається зростання іллокутивної сили вислов-
лювань каузатора за допомогою синтаксичного повтору: A man wants to leave something, 
he wants it left behind, he wants it to be. Відповідь на репліку реципієнта спрямована на 
врегулювання конфлікту через вдавання до іронії: Easy, Bill. You’ll give yourself a heart 
attack and ruin my vacation.

У прикладі були застосовані такі тактики реалізації комунікативної стратегії каузації:
•	 пояснення: Why, at this juncture, are you letting yourself be so concerned by business 

matters? – I don’t want anybody buying up my life’s work and turning it into something it wasn’t 
meant to be;

•	 уточнення: I don’t want anybody buying up my life’s work and turning it into something 
it wasn’t meant to be. A man wants to leave something behind. And he wants it left behind 
the way he made it. And he wants it to be run the way he run it – with a sense of honor, of 
dedication, of truth.

У цій комунікативній ситуації немає каузативного маркера (Why, at this juncture, are 
you letting yourself be so concerned by business matters?→ (because) I don’t want anybody 
buying up my life’s work and turning it into something it wasn’t meant to be), що забезпечує 
динамічне розгортання ситуації. Вживання повторюваних заперечних конструкцій (I 
don’t want anybody (…) I don’t need your goddamn permission (…) I don’t need anyone to 
tell me) підсилює іллокутивну силу висловлювання, додає категоричності, емоційної 
виразності.
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Отже, при реалізації стратегії каузації люди похилого віку часто вдаються до посилан-
ня на власний життєвий досвід, досвід людства в цілому. Є тенденція підбивати підсумки 
свого життя, апелювати до загальнолюдських чеснот, цінностей: честі, гідності, правди.

Отже, вікові фактори впливають на реалізацію каузації у процесі спілкування, оскільки 
вікові особливості, життєвий досвід, рівень культури, знань детермінують тактику мовлен-
нєвої поведінки мовців та визначають вибір вербальних та невербальних каузативів для до-
сягнення бажаного комунікативного ефекту. Так, реалізуючи стратегію каузації, діти, власти-
во, вживають просту, інколи примітивну лексику та синтаксичні конструкції, що зумовлено 
простим антонімічним відношенням до подій, які відбуваються навколо. Підліткам властиво 
вживати максималістські твердження, вдаватися до конфліктності та ігнорувати аргументи 
дорослих, відстоювати свою точку зору, спираючись на власні емоції. Людей похилого віку 
характеризує посилання на власний життєвий досвід, принципи людини, людства в цілому. 
Спостерігається апелювання до загальнолюдських чеснот, цінностей.
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оСоБЕнноСти ПСиХоЛогиЗма раннЕй ЛириКи н. минСКого

Стаття присвячена дослідженню особливостей психологізму в поетичній творчос-
ті М. Мінського. Розглянуті різні форми психологічного аналізу в ліриці поета, серед 
яких – внутрішній монолог, образи двійників, сюжетне розгорнення рефлексії. Показано, 
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що саме ці форми психологізму були зумовлені природою художнього конфлікту в поезії 
Мінського.

Ключові слова: лірика, психологічний аналіз, внутрішній монолог, рефлексія, худож-
ній конфлікт.

Статья посвящена исследованию особенностей психологизма в поэтическом твор-
честве Н. Минского. Рассмотрены разные формы психологического анализа, среди ко-
торых – внутренний монолог, образы двойников, сюжетное развертывание рефлексии. 
Показано, что именно эти формы психологизма были обусловлены природой художе-
ственного конфликта в поэзии Минского.

Ключевые слова: лирика, психологический анализ, внутренний монолог, рефлексия, 
художественный конфликт.

The article is devoted to the research of peculiar features of psychologism in N.Minskiy's 
poetry. Different forms of the psychological analysis, among which – an internal monologue, 
images of doubles, narrative expansion of a reflection are considered here. It is shown, that exactly 
these forms of psychologism were caused by the nature of the art conflict in Minskiy's poetry.

Key words: lyrics, psychological analysis, internal monologue, reflection, art conflict.

Н. Минский традиционно считается поэтом, унаследовавшим народнические идеалы 
и стремившимся отразить их в своем раннем творчестве. Однако его дальнейшая эво-
люция дает основание предположить, что уже в начальный период формирования своей 
художественной системы Минский переосмыслял традиции народнической поэзии. Это 
нашло выражение и в изменении акцентов в мотивно-тематическом содержании лири-
ки поэта, и в постепенном переносе основного внимания с проблем современного ему 
общества на внутреннее состояние героя. Актуальность нашего исследования обуслов-
лена необходимостью подробного изучения эволюции взглядов поэта, потребовавшей 
усиления психологических мотивировок образа лирического героя.

Ранняя лирика поэта относится к тому периоду развития русской литературы, когда 
еще не угасли отголоски прежних социально-политических настроений в обществе, но 
уже формировался новый тип личности. Не случайно в поэтическом творчестве Минско-
го и многих его соратников по перу меняется лирическая тональность, усиливается реф-
лексивное начало, смещается аксиологический вектор самооценки. Целью нашей статьи 
и является исследование своеобразия психологизма в лирике Н. Минского.

Проблема соотношения внутреннего мира человека с внешней действительностью, 
особенности его душевных переживаний, эволюция характера героя всегда вызывали 
интерес исследователей как русской, так и зарубежной литературы. Наиболее извест-
ными работами в этой области науки о литературе можно назвать труды Л.Я. Гинзбург, 
В.В. Компанейца, А. Иезуитова, А.Б. Есина. Психологизм в прозаических произведениях 
стал предметом внимания таких ученых, как В.А. Грехнев, Н.Л. Степанов, Б.П. Городец-
кий, Д.Д. Благой, Е.Г. Эткинд. Однако психологизм в лирике еще недостаточно изучен. 
В связи с этим возникает необходимость серьезного исследования способов психологи-
ческого изображения внутреннего мира героев лирического произведения на материале 
индивидуальных поэтических систем.

А.Б. Есин в своей книге «Психологизм русской классической литературы» называет не-
сколько форм психологического изображения героя. Наиболее востребованной, как пола-
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гает ученый, является прямая форма, которая может выражаться с помощью таких средств, 
как внутренний монолог, включающий в себя психологический самоанализ, авторское пси-
хологическое изображение (авторское описание и психологическое повествование) и спец-
ифические формы с использованием снов, видений, образов двойников. Наряду с ней, по 
мысли А. Есина, существует и косвенная форма психологического анализа, направленная 
на раскрытие внутреннего состояния героя с помощью выразительных средств внешнего 
проявления психики (речевое поведение, мимические средства) [1: 14 – 43]. В своей работе 
мы будем опираться на классификацию, предложенную ученым.

Переходный характер развития русской литературы, пришедшийся на 80 – начало 
90-х гг., моделировал новое мироотношение. Акцент постепенно смещался с обще-
ственных интересов на осмысление человеческого самосостояния. Интравертность 
лирического героя реализовалась и в тех рефлексивных конструкциях, которые состав-
ляли основу стихотворений, и в актуализации темы двойничества, позволяющей сопо-
ставить два противоборствующих начала в душе человека. Все вышесказанное обусло-
вило психологизацию поэтического творчества Минского. Психологический анализ 
внутреннего состояния лирического героя становился инструментом исследования и 
современной поэту действительности.

Если сравнить лирику Минского с поэзией некрасовской школы, то мы увидим иную 
природу художественного конфликта. У Некрасова большинство произведений строится 
на изображении социальных отношений. Анализ внутреннего мира лирического героя 
уступает место в его поэзии установке на воспроизведение состояния российского обще-
ства. Отсюда и множественность объективированных или ролевых, если воспользоваться 
терминологией Б. Кормана, персонажей. Основной художественный конфликт в творчестве 
поэта – это конфликт человека с обществом, а не с самим собой. Отсюда – превалирование 
внешнего, общественного конфликта в его поэзии над внутренним, психологическим. 

Иначе обстоит дело у Минского. Его лирический герой, хотя и детерминирован 
той исторической эпохой, продуктом которой он является, но противостоит самому 
себе. Собственные нравственные качества, не позволяющие сформировать активную 
общественную позицию, становятся предметом внутреннего конфликта лирического 
«я». Все внимание переключено на внутренний мир героя, на его самооценку и по-
веденческие интенции. 

Для творчества Минского характерны скорее неоромантические, чем реалистические 
тенденции. В этом смысле его поэтические произведения ближе к лермонтовским, чем 
некрасовским. Тому были и свои причины. Общественная атмосфера конца XIX века 
перекликалась с настроениями не только либерально-демократического периода разви-
тия гражданского общества в России, но и с постдекабристским периодом. Наступившая 
реакция после восстания декабристов в чем-то предвосхитила те процессы, которые про-
исходили в русском обществе после разочарования в народнической идеологии.

И Лермонтов, и Минский создавали свои произведения в условиях утраты обществом 
прежних ценностей. Но для Лермонтова идеалы декабризма нисколько не потускнели, а, 
напротив, оставались поводом для упрека в адрес своих современников, отступивших от 
этих идеалов. Для Минского же ситуация складывалась еще трагичнее: под сомнение ста-
вилась не только возможность человека противостоять общественной деградации, но и 
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сами народнические способы изменения действительности. Не случайно вопросом о целе-
сообразности деятельности во имя народных интересов поэт задавался неоднократно. 

В лирике Н. Минского ведущее место занимает прямая форма психологической ха-
рактеристики героя. Интерес к внутренней жизни человека будет сохраняться на про-
тяжении всего творчества поэта. Но именно ранние его произведения наиболее ярко 
демонстрируют становление внутреннего мира лирического героя. Чувства, страхи и 
рефлексии Минский передает не только через внутренний монолог («Напрасно над собой 
я делаю усилья», «Дума», «Песни о родине»), в котором представлен самоанализ героя, 
но и с помощью излюбленного приема внедрения двойников в структуру стихотворений 
(«Другу», «Мой демон», «Белые ночи. Ночь 3, 5»). Объективирование определенных 
интенций лирического героя позволяет активизировать такую форму психологического 
анализа, как диалог лирического «я» с самим собой, но осмысленном в отстраненном 
образе. В результате скрытые состояния души героя как бы эксплицируются вовне. 

Большинство стихотворений Минского представляют собой развернутый монолог 
рефлектирующего героя. Так, в сборнике «Стихотворения» 1887 года лирический ге-
рой раскрывается как думающая и переживающая личность своей эпохи. В 1885 году 
Минский пишет стихотворение «Напрасно над собой я делаю усилья». Лирический 
герой этого произведения предстает в виде страдающего человека, не способного что-
либо изменить ни в собственном состоянии, ни в окружающем его мире. С первых 
строк стихотворения он восклицает: «Напрасно над собой я делаю усилья, чтобы с 
души стряхнуть печали тяжкий гнет». 

Монолог лирического героя демонстрирует его разочарование в жизни. Это чув-
ство стало доминирующим в поэзии 80-х начала 90-х годов, генетически восходящей не 
только к демократическим традициям предшествующей эпохи, но и к мотивам лирики 
С. Надсона. Не случайно призывы к борьбе, к верности прежним святыням постепенно 
уступают место покаянным настроениям, скептицизму по отношению к возможности 
изменения окружающей действительности, жалобам на собственное бессилие и т.п. 

Психологическая драма лирического героя Минского заключается в том, что он не 
видит альтернативы современному общественному устройству. Опустошенная душа 
оказывается неспособной к подлинному творчеству. Единственная возможность выра-
зить свои переживания – это обращение к бумаге, создание стихов. Но и этот способ 
оказывается недеятельным: «и сам я не пойму, зачем, для чьей забавы ряжу ее (печаль 
– Ю.К.) в цветной убор стихов» [2: 57].

Использование сравнений «как дым, как туман, как смерть» позволяет усилить ощу-
щение потерянности, некоего состояния пограничности между реальностью и иными 
формами бытия. По христианской традиции дым символизирует кратковременность 
жизни, тщетность славы. Герой Минского задумывается над мгновенностью челове-
ческой жизни, быстротечностью славы, ненужностью и тяжестью такого существо-
вания. Согласно мистическим верованиям символика тумана интерпретируется как 
переход от тьмы к просветлению. Душа героя должна пройти эту серую неизвестную 
зону. Здесь находятся, если воспользоваться терминологией синергетического анализа, 
вполне применимой к исследованию переходных состояний, точки бифуркации, харак-
теризующиеся равновероятностью альтернативных исходов. И герою Минского нужно 
пройти этот туман, выбрать возможный исход. 
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Продолжением монолога, представленного в стихотворении «Напрасно над собой…», 
является стихотворение «Дума», написанное в том же 1885 году. Название этого произ-
ведения корреспондирует к одноименному лермонтовскому стихотворению, ставшему 
классическим выражением размышлений героя над смыслом человеческой жизни. 

Своеобразие художественной индивидуальности Лермонтова отметил еще Белинский, 
назвав его «поэтом мысли». Характерно, что такое же определение давали современники 
и Минскому. Интеллектуализм сближал двух поэтов. Склонность к философским обобще-
ниям, рефлексии, самоанализу определяла поэтическое лицо Н. Минского. Однако если 
лермонтовский герой – это передовой человек того времени, то герой Минского лишен это-
го авангардного свойства. Для него не характерен байронический пафос, он не выступает 
в роли титанической личности. Напротив, все его рефлексии самокритичны. Осмысление 
своего места в окружающем мире, переживание разрушения прежних ценностей, утрата 
идеала определяют поведение героя поэтических произведений Минского. 

Между «Думой» Лермонтова и одноименным стихотворением Минского пролегло 
почти полстолетия. Лермонтов упрекал свое поколение в опустошенности, апатии, без-
действии. Минский же изменения в общественных настроениях пытается объяснить ины-
ми причинами, переводя конкретное социальное зло в область философски-абстрактных 
понятий. Как и Лермонтов, духовное состояние общества он называет болезнью. Но при-
чины ее развития Минский видит в утрате связи человека с вечностью, со вселенной. 
Под сомнение ставятся прежние ценности – мечты, любовь, борьба. Не случайно дважды 
повторяются горькие слова «Отрады нет ни в чем». Лирический герой Минского не ис-
пытывает интереса ни к чему: ни к «светочу знания», ни к «зареву свободы». Не влекут 
его больше воспоминания, мимолетное счастье. Даже в скорби он не находит отрады. 
Минский усиливает рефлексивное начало в своем герое, представляет его разочарован-
ным и в себе, и в окружающих. Борьба за счастье «труженика», гражданские устремле-
ния и жертвенность осмысляются теперь как ложный путь. В мире царит хаос, поскольку 
«иссякли родники, питавшие потоки» любви и добра. Но хаос воспринимается Минским 
не как начальное жизнестроительное состояние вселенной, а как богооставленность ны-
нешнего земного мира. Примечательна последняя строка стихотворения: «Но Божий дух 
над ним, как прежде, не парит…». Разрушились не просто святыни, идеалы героя, но 
исчезла вера в Бога, всепрощающего и помогающего.

Мотивы разочарования проходят через многие стихотворения раннего периода твор-
чества Минского. Одним из наиболее ярких произведений этого рода является стихотво-
рение «Ноктюрн», в первой своей публикации носившее название «В минуту скорби». 
Бессонница, полуночные страхи, нахлынувшие воспоминания светлого детства, потреб-
ность в дружеской поддержке составляют содержание ночных размышлений героя. Од-
нако друг не приходит на помощь, а причины отчуждения герой усматривает в собствен-
ном характере. Надежды и мечты уступают место его трагической самооценке: «Если 
души всех людей / Таковы, как и моя, / Не хочу иметь друзей, / Не могу быть другом я».

В 1884 году вышла в свет статья Минского «Старинный спор», которая расцени-
вается как одна из первых, затрагивавших тему «чистой поэзии». Именно в середине 
80-х происходит коренной перелом в мировоззрении поэта. Знакомство с творчеством 
Ш. Бодлера, П. Верлена и других представителей европейского символизма отразилось в 
образной системе лирики Минского. В его поэзии посленароднические мотивы скорби и 
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безысходности сомкнулись с декадентскими. Отсюда и обилие таких образов, как «тьма 
кромешная», «тоска рыдающего дня», «люди мрачные», «туманы серые», «ад суровый». 
Именно в этот период творчества Минского у него уже появляются элементы символиз-
ма, позже более ярко представленные в сборнике стихотворений «Новые песни». Фор-
мируется ощущение двойственности окружающей действительности, разлада с самим 
собой, что приводит к появлению двойников в сознании лирического героя. Эти образы, 
так же, как и внутренние монологи героя, шире раскрывают внутренний ход мыслей не 
только лирического героя, но и самого поэта. 

Истоки мотива двойничества восходят к романтической поэзии. Характерен он и для 
всей поэзии символистов. Как полагает А. Ханзен-Леве, в поэзии символистов существует 
некая полярность, которая может выражаться наличием полюсов внутри каждой отдель-
ной личности. Ученый выделяет два вида двойников: двойники-товарищи, alter ego героя, 
чувствующие и воспринимающие одинаково, и двойники – «другие», являющиеся полной 
противоположностью alter ego лирического героя. Для поэзии Минского, по мысли Ханзен-
Леве, характерно наличие второго типа двойника, который внезапно появляется и преследу-
ет героя: «в поэзии Минского <…> двойник – это персонификация расщепления сознания, 
соответствующая расщеплению бытия в целом (на «да» и «нет», «добро» и «зло»). Расще-
пленное сознание, в свою очередь, находится в оппозиции к миру…» [3: 79]. 

В ранних стихотворениях Минского мотив двойничества используется поэтом для 
воссоздания внутреннего мира героя, раскрытия состояния постоянного сомнения и по-
иска. Наиболее ярко он представлен в стихотворениях «Мой демон», «Другу», «Он твер-
дою рукой повел смычок послушный», цикле «Белые ночи». 

Традиционный образ демона в стихотворении Минского предстает в облике сотова-
рища по молитвам, искателя истины. Он – часть души самого героя, назван «моим демо-
ном», поэтому и выступает не как дух зла, а в качестве источника внутреннего соблазна, 
саморазрушения.

Стихотворения «Другу» и «Он твердою рукой повел смычок послушный» характе-
ризуют судьбу художника в современном мире. И поэт, и музыкант, по сути, выступают 
как своеобразные двойники самого Минского. Через них поэт стремится осмыслить и 
свою функцию в этом мире. Первое из данных стихотворений позволяет воспринимать 
обращение к близкому по духу человеку, как диалог с самим собой. Начинается оно с 
ответа на предполагаемый вопрос или реплику, вызвавшую реакцию лирического героя. 
Названный только в заглавии неизвестный друг, по-видимому, пытается убедить героя в 
том, что реальный мир еще не так безнадежен, как полагает ответчик, что должна оста-
ваться вера в настоящее и будущее. Герой утверждает в ответе своему воображаемому 
другу, что только печаль и страдания ведут к постижению истины. Люди не способны 
понять ее, они находятся в промежуточном состоянии между «гробом, полным праха и 
колыбелью пустой». Единственные, кому дано умение ждать, искать, стремиться к свя-
тыне, – это поэты. Только они связывают безнадежный и безбожный мир с миром веч-
ности, бесконечной жизни. Вместе с тем героя гложет сомнение в собственных силах, о 
чем он прямо говорит своему собеседнику.

В цикле «Белые ночи» представлены разные формы двойничества. Они воплоща-
ются в образах соратников по борьбе, голосов, теней. В «Ночи третьей» цикла «Белые 
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ночи» поэт визуализирует свое второе «я». Двойник выступает в качестве некой «воз-
душной тени», которая может быть понята как его собственная душа. К ней обращается 
герой, в ней видит собеседника. Ее «кроткая речь» направлена на смягчение его гнева и 
снижение градуса враждебности по отношению к окружающему миру. Герой не может 
согласиться с такой незлобивой позицией, он убежден: «нам без вражды невозможно 
любить». Но противоречие в мироотношении остается неразрешимым, что оставляет 
почву для усиления расщепленности сознания героя. Использование образа тени как 
двойника героя закономерно, так как она символизирует тайные стороны души. С точки 
зрения психологии тень – это символ неосознанных слоев личности, которые могут пре-
ображаться. Двойник в «Ночи третьей» представляет не темную сторону расщепленного 
сознания героя, а выступает как светлое, положительное начало, второе «я» героя, к ко-
торому он подсознательно стремится. 

В «Ночи пятой» диалог со своим вторым «я» выражен с помощью прямой речи вну-
треннего двойника героя. Вступительная строфа стихотворения является как бы введе-
нием в разговор. Рефлексия героя последовательно передает позиции двух субъектов со-
знания. Один из них иронизирует и обличает, другой кается и оправдывается. Основную 
часть стихотворения занимает внутренний диалог расщепленного сознания героя. Ме-
чущийся между голосами, воплощающими его собственное противоречивое сознание, 
герой находится в состоянии растерянности и поиска. 

Следует отметить, что «Белые ночи» написаны в 1879 году, в период, когда Минский 
был полностью поглощен гражданской тематикой. Однако уже здесь лирический герой 
поэта явно находится на грани выбора, чувствует свое бессилие, которое в дальнейшем 
выльется в его произведениях в состояние глубокой подавленности. Глубоко пережи-
вавший сложное, переходное состояние общества, всеобщую растерянность и апатию, 
Минский психологически тонко передает эти настроения в своих стихотворениях. Ис-
пользуя внутренние монологи, самоанализ, образы двойников, мотивы сны, предлагая 
рефлексию героя в качестве сюжета, поэт достигает своей цели. Он передает состояние 
не только своего героя, но и целого поколения, судьба которого зависела от стремительно 
меняющейся действительности.
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The article deals with the phenomenon of aesthetic experience in the context of modern art 
development.

Key words: aesthetic experience, modern art, aesthetic perception, aesthetic preferences, 
globalization processes.

The study of domestic and foreign scholars’ works on the debate within philosophical aes-
thetics concerning the aesthetic experience and its role in the system of all experiences testifies 
to the indispensability of its further examination at this time of day. Truly, the problem having a 
long history and the phenomenon of aesthetic experience dating back to the eighteenth century 
definitely requires re-consideration in the light of the new circumstances arising in the second 
decade of the twenty-first century. The concept of aesthetic experience in its relation to art 
evolved greatly since its first reminder and the term came to the scene as Baumgarten’s neolo-
gism [2: 148]. The scholar defined aesthetic experience as a specific mode of comprehension 
where the comprehension in general is experienced. The scholars of CIS countries simultane-
ously studied the phenomenon and emphasized its value both in art and life, they explored new 
perspectives of aesthetic experience and worked out the fundamentals of aesthetic development 
and aesthetic upbringing of an individual under the existing circumstances. Among them were 
Bakhtin, Bibler, Zyazun, Kagan, Mamardashvili, Ionova, Masol, Shevtshenko, Myropolska 
etc. Since its very introduction the concept began performing intellectual, philosophical and 
social functions. From then on the scholars wondered whether aesthetic experience should be 
regarded as a distinctive kind of experience and what its character may be [8: 180]. Despite the 
contribution of the philosophers, sociologists, psychologists and pedagogues who considered 
the concept, it curiously enough remains under-analyzed and, as Carolyn Korsmeyer keenly 
noticed in her work Taste, Food and the Limits of Pleasure, it is still an “endemically vague 
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notion”, hence its nature provokes disagreement within the domain of philosophical aesthet-
ics. Its place in aesthetics, pedagogy and other human sciences cannot be overestimated and it 
is far more than a subject of a particular area of philosophy. According to R. Shusterman, “all 
experiences can be validly characterized as in some way aesthetic” [10: 91]. J. Dewey consid-
ered this type of experience a model of any experience and supposed that it is acquired through 
individual perception and feelings exclusively. 

M. Seel describes the phenomenon as “an intensified form of aesthetic perception” with 
event character. And as well as other contemporary scholars he considers that aesthetic experi-
ence does not have to be restricted only to the experience of art as it can occur in a number of 
simple everyday situations. According to Ivanova aesthetic experience is a specific behavioral 
model that deals with the most important spiritual and practical traits of a person and symbol-
izes the whole set of feelings and emotions an individual gains in the course of the close inter-
action with the beautiful in nature and society around him. Y.Yeliseyeva says that as aesthetic 
experience is closely interrelated and even merges into life experience, as external as well as 
internal one gained in interpretation of milieu and self-knowledge. 

Aesthetic experience is of universal character and runs through the whole life and trans-
forms on the way as a person enriches it with the store of emotions and values [11: 108]. That is 
why it is no wonder that as an individual accumulates experience on the way, his tastes become 
more sophisticated and things that used to satisfy him before no longer do so to the same de-
gree [3: 32]. These changes involve further alternations in values and so called aesthetic needs 
of a person and aesthetic experience develop into a more complex form. The process is actu-
ally continuous and eternal only limited with life duration. For Th. Adorno, the art object and 
the aesthetic experience of the art object contain a truth-content. Truth-content is a cognitive 
content “which is not exhausted either by the subjective intentions of its producers or by the 
subjective responses of its consumers,” and that may be revealed through analysis. Y. Poludova 
defines aesthetic experience in her thesis as the basis of emotional and sensory consciousness 
and attitude of a person towards art and reality that evolves in the process of cognition and 
creative activity; so it includes image-bearing thinking, feelings, cultural reflection. The expe-
rience activates the development of personal traits, interests and preferences under the influ-
ence of different types of art: literature, painting, photography, music, architecture sculpture, 
modern art in particular. 

The two leading theories of aesthetic experience appeal to different features of experience 
and are close to phenomenal and epistemic conceptions of aesthetic experience represented by 
G. Iseminger. Object-subject relations within the aesthetic experience were considered by a 
Russian scientist L. Pechko who singled out three components, viz object, subject and object-
subject [11: 110]. According to its object essence aesthetic experience is regarded as an experi-
ence that is accumulated in the object surroundings about people and their individual choices, 
aesthetic appraisals and tastes as well as level of their aesthetic development. As the experience 
goes through the individual consciousness it grows subjective and that is how the subject plane 
of aesthetic experience appears, it deals with introspection, individual reflection, spiritual life 
and aesthetic guidelines that may differ depending on the level of aesthetic development of a 
person. Object-subject aspect of aesthetic experience explains in general the individual attitude 
towards aesthetic objects [11:115]. Though experience as it is has various definitions in related 
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sciences, it is definitely included into the structure of a personality as something shaped on the ba-
sis of gained knowledge in its application [11: 112]. Experience is considered in two dimensions: 
a completed even and a continuous process. The structure of aesthetic experience is differently 
imagined, though includes the following constituent parts: impressions and knowledge, interac-
tion with art, everyday communication, life-long educational and upbringing processes, resultant 
introspection of one’s own attitude towards all the mentioned components. Beardsley singles out 
common features that all aesthetic experiences have, he considers they are all united with the fol-
lowing characteristics: intensity, continuity of development, absence of gaps, mounting energy 
towards climax. But by common consent Western thinkers say that emotion is the framework of 
aesthetic experience, and it typically involves “a temporally extended course of emotion often 
with shifting affective tone” [7: 109]. Any experience either conscious or sub-conscious involves 
feeling that may have affective tone and Dewey describes the basic unity as “felt unity” and con-
sidering that it is aesthetics that enables us to understand what experience really is. As one of the 
key components of the subject of the aesthetics is art, it can be regarded as a concrete result of 
the aesthetic experience that in its turn boils down to a system of subject-object relations where 
the subject derives spiritual enjoyment, aesthetic pleasure and reaches catharsis. N.Goncharenko 
says that under the influence of art there occurs the transformation of the consciousness and the 
world-view. The influence of modern art types in their harmonious unity furthers the integral 
development of individuals and generates aesthetic, historic and cultural experience of mankind 
enabling modern scholars to predict possible developments in future.

The aesthetic experience is accumulated in the course of life by means of interaction with 
modern art and everyday life, however, despite the mechanisms of its development have al-
ready been studied the phenomenon of aesthetic experience requires re-consideration in terms 
of globalization tendencies when aesthetic experience is transformed into a new model of aes-
thetic experience of global type. The problem of aesthetic experience formation in the epoch 
of globalization concerns the universals of aesthetic experience as well as individual aesthetic 
needs and societal influence. But the present day situation affects the process of aesthetic per-
ception more than the universals of aesthetic experience [5: 617].
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В широком смысле “под системой понимается всякий целостный объект, который 
состоит из элементов, связанных между собой взаимными отношениями и взаимной 
обусловленностью” [1: 200], однако в разных областях науки этот термин имеет своё 
уточняющее содержание.

В лингвистике идея системности прослеживается ещё в доструктурном языкознании, 
что проявилось в делении слов на крупные объединения под названием части речи как 
своеобразного единства, а парадигмы их грамматических показателей представлялись 
частными единствами.

Язык как целостная система со своими подсистемами рассматривался теоретиче-
ским языкознанием (В. Гумбольд, Ф. де Соссюр), сравнительно-историческим (А.И. 
Бодуэн де Куртене).

Идея системности сегодня является общепризнанной, но её важнейшие составля-
ющие – система, структура, элемент системы – в лингвистической литературе имеют 
различную осмысленность. В 18 ст. первые два термина, по свидетельству учёных, не 
были точно определены и использовались как равнозначные. Позже они употреблялись 
в качестве синонимов (Р.А. Будагов) или же закреплялись за отдельными понятиями: 
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“система – один уровень языка, а структура – этажерка уровней” [1: 201]. Современные 
языковеды (Г.П. Мельников, Ю.С. Степанов и др.) разделяют и конкретизуют определе-
ния этих терминов. Под системой они понимают любое сложное единство с взаимос-
вязанных или взаимообусловленных частей – элементов, имеющих конкретную схему 
взаимосвязей или же отношений, другими словами, структуру. Элементами структуры 
являются слова, которые, выполняя коммуникативную функцию, несут определённый 
отрезок информации. Таким образом, в языковой системе выделены как элементы слова 
и структура – совокупность устойчивых взаимоотношений между элементами системы, 
схема связей между ними [1: 202].

Структурные отношения между элементами в системе языка очень разнообразны. 
Отношения между двумя элементами системы могут образовать оппозицию, причём, 
каждая единица имеет склонность входить во многие оппозиции. Так образовываются 
группы и классы элементов, соединяющиеся и пересекающиеся в пределах системы.

Универсальными видами отношений в лексике считаются иерархические, синтагма-
тические и парадигматические, вариантные [1: 203].

Описание системной иерархии выявляет классы (аппелятивы, онимы), явления (па-
радигмы, синтагмы, внутрисистемные лексические отношения омонимии, синонимии, 
антонимии), факты, их многоаспектную структуру, в которой каждый из компонентов, в 
свою очередь, обладает различными свойствами.

Необходимо отметить, что изучение наиболее универсальных видов отношений, в том 
числе и иерархических, в языковой системе происходило в основном на базе аппелятивной 
лексики на всех её уровнях, однако эти отношения пронзают и собственные имена как 
составную часть сложной системы языка, поэтому лингвистами (А.В. Суперанской) вве-
дено понятие онимическая система. А.В. Суперанская считает, что онимическая система 
любого языка является “гигантской макросистемой, или системой систем, которая объеди-
няет многочисленные системы и подсистемы имён, относящихся ко всем секторам оно-
мастического пространства…” [2: 135]. Онимическая система развивается под влиянием 
как внутрилингвистических, так и экстралингвистических факторов. Первые выявляются 
в структурном составе, словообразовательных типах и моделях, семантике онимов. К экс-
тролингвистическим относят факторы времени, пространства, культурно-историческую 
обусловленность номинаций. Для более полного представления об онимической системе 
необходимо привлекать не только ареальный, но и региональный материал.

В наше время особое внимание лингвистов притягивает региональная топонимия, 
которая представляет собой также сложную систему с разнообразными внутрисистем-
ными отношениями. Исследование топонимии отдельных регионов Беларуси представ-
лено в трудах В.П. Лемтюговой [3], Р.М. Козловой [4], А.Ф. Рогалева [5; 6], автора дан-
ной статьи [7; 8] и др. Авторы описали основные тематические группы аппелятивов, 
которые явились словообразовательными основами для разных видов онимов, показали 
продуктивные способы образования топонимов, модели. Системные же отношения в 
белорусской ономастике затрагивались лишь фрагментарно. Поэтому объектом нашего 
внимания будут системные отношения в пределах собственных наименований, в частно-
сти, в топонимической лексике. В качестве источника фактического материала мы пред-
ставляем ойконимы, гидронимы, урбанонимы Гомельщины. 
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Мы уже выше отмечали, что составные части языка наделены разнообразными отно-
шениями и характеристиками и склонны подвергаться лингвистическому анализу. При 
этом не исключена возможность, что объективные подходы могут дополняться, уточ-
няться субъективными принципами отбора. 

Собственные имена, или онимы, образуя ономастическое пространство в разных 
видах, в лексике любого языка представляют уникальную подсистему со своими меха-
низмами, закономерностями и особенностями функционирования. Все виды онимов по-
стоянно взаимодействуют между собой, выявляя, как и аппелятивная лексика, те же ие-
рархические, синтагматические и парадигматические, вариантные отношения, которые 
не всегда повторяют подобные на уровне общих названий и могут проявляются весьма 
специфически. Это наше положение подтвердим анализом внутрисистемных отношений 
в топонимах, образующих синонимические и омонимические оппозиции. 

Среди первых в аппелятивной лексике, как известно, выделены группы лексических, 
семантических, стилистических и контекстуальных синонимов. Топонимическая синони-
мия наблюдается в том случае, когда реальные географические объекты названы разными 
именами, мотивирующие основы которых отражают одинаковые или же приблизительно 
одинаковые признаки и могут принадлежать как одному языку, так и разным. Понятно, что 
такая синонимия не является “истинной”, не приближается к её адекватному пониманию 
в аппелятивах. Это синонимия в широком смысле, или “квазисинонимия” внутривидового 
и междувидового характера. В этом случае для обозначения и функционирования разных 
географических объектов использованы аппелятивы, первичное этимологическое значение 
которых одинаковое или же приблизительно одинаковое. Осуществляя связь “человек – 
объект”, онимы одновременно называют объекты и отличают их, дают описание физико-
географических и других признаков, в некоторых случаях характеризуют их. Синонимия 
выявляется на аппелятивном и онимном уровнях в отдельных группах лексики (терминах 
рельефа и ландшафта), где, кроме функции указания, прослеживаются дополнительные 
значения, связанные с похожей или одинаковой коннотацией объектов. Таким образом в 
топонимической синонимии на синхронном срезе сохраняется, сберегается не только дето-
нация (указание на объект), но и коннотация – внесение дополнительных созначений. На-
пример: общее значение ‘болотистая, топкая местность’ отражают словообразовательные 
основы следующих аппелятивов: вить ‘сырое место, трясина, топь’ ( д. Вітлін) (здесь и да-
лее собственные имена приводятся на языке оригинала с учётом местного произношения), 
рег. виш, вишарина ‘топкое болото’ (р. Віша), вязь ‘топкое место’ (дд. Вяжны, Вяжыш-
ча, Вязькее), грузнуть (б. Грузкае), местн. крокоть ‘вязкое, зыбучее болото’ (б. Краколь), 
местн. мерва ‘вязь, топкое месца’ (б. Мерва), тонь ‘топкое, багнистое место’ (д. Тонеж), 
плав ‘трясина’ (б. Плаў), засасывать (б. Сосанкі), тапило ‘трясина, топь’ (бб. Тапіла, 
Тапілы), трясина (б. Трасіна) и др. Таких развитых групп синонимов в исследуемом ре-
гионе насчитывается 15, а среди географических терминов наиболее развитую синоними-
ческую группу составляют единицы, обозначающие возвышенные и низкие, заболоченные 
места, дающие разнообразные характеристики самим объектам и местности, называющие 
типы водных объектов. Мотивирующими основами являются общепринятые географи-
ческие термины в составе литературного языка с обобщенной семантикой, использованы 
также белорусские диалектные и локальные термины, есть и заимствования.
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Наличие локальных терминов свидетельствует об отчётливом отражении объективных 
условий, специфики окружающей среды, заимствования же говорят о языках, которые в 
своё время принимали участие в формировании топонимии исследуемой территории.

В отношении частей речи синонимические аппелятивы находятся в рамках суще-
ствительных, прилагательных, реже глаголов, онимы – это существительные и субстан-
тивированные прилагательные.

Топонимическая омонимия в онимном пространстве также имеет значительное ме-
сто и свои особенности. Фактический материал позволяет заметить, что разные геогра-
фические объекты регулярно совпадают в современном языке в плане выражения. Это 
явление развилось в основном в связи с тенденцией обозначать географические объекты 
одинаковыми именами, известными местному населению. При переносе первоначальная 
семантика наименований несущественна, но развивающиеся при этом коннотации набы-
вают первостепенное значение. Дифференциация омонимов осуществляется на основе 
несовмещения адресно-указальных значений. В результате названия, этимологическое 
значение которых идентичное, имеют неодинаковое топонимическое значение, указы-
вая на различные объекты, а это главное для их восприятия и функционирования. Пути 
образования топонимической омонимии обусловлены в основном причинами историко-
географического характера. Специфичность этого вида омонимии в сравнении с аппеля-
тивами выявляется и в сужении типов омонимов. Определены лишь три типа: междуви-
довая, внутривидовая и омонимия между онимами и аппелятивами. Явление омонимии 
в них образуется отличиями в названиях 3-х классов – природных объектов (ландшафта, 
рельефа), политико-административных (населённых пунктов) и названий людей. У ти-
пов разные способы образования: первые два возникли в результате транстопонимиза-
ции, третий (его можно назвать квазиомонимией) – путем онимизации.

Для внутривидовой омонимии характерна повторяемость наименований среди топо-
нимов одного вида, возникших в результате осмысленного переноса названий с одного 
объекта на другой. В ойконимии Беларуси отмечаются заимствования из других топоними-
ческих систем, которые относятся к небольшим населенным пунктам, причём, омонимия 
наблюдается как в официальных, так и неофициальных, местных вариантных названиях. 
Ср. Берлін (г. в Германии и д. Браг., офиц. Піркі), Назарет (г. в Израиле и п. Гом.), Парыж 
(г. во Франции и д. Реч., офиц. Глінная Слабада, офиц. Пост.), Варшава (г. в Польше и 
д. Нар., офиц. Грушаўка). Омонимия развилась в данном случае в результате называния 
небольших по размеру населенных пунктов именами крупных центров – столиц, хорошо 
известных в Старом Свете. Основное значение здесь имеет фактор известности и значимо-
сти заимствованных онимов, а их повторяемость в белорусской топонимике указывает на 
чисто местное значение и “индивидуализация” их условная. Подобное явление отмечается 
и в урбанонимии: Красная площадь (г. Москва и ул. гг. Ветка,Туров).

Однако этот вид омонимии особенно продуктивно наблюдается среди подвидов то-
понимов, расположенных поблизости: д. Кавалі – п. Кавалі, р. Альхоўка – кан. Альхоўка, 
оз. Крывуша – кан. Крывуша, р. Салакуча – б. Салакуча, оз. Чырвонае – п. Чырвонае, 
р. Чэрцень – д. Чэрцень. 

Перенос названий с разных онимных полей в пределах системного пространства мы 
отмечаем как междувидовая омонимия. Её сущность заключена в том, что наименования 
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различных видов совпадают в звучании, но воспринимаются населением как показатели 
разных географических объектов: Амерыка (материк и п., Жл.) Клермон-Феран (г. во 
Франции и ул. в г. Гомель), Бангалор (г. в Индии и пл. в г. Минск), Волга (р. и п., Реч.), где 
главную роль играет фактор известности. Следующая причина возникновения отмечен-
ного типа омонимии – близкое расположение объектов: Днепрык (р. и п., Реч.), Славечна 
(р. и д., Ельск.), Уза (р. и дд., Б.-К., Гом.).

В топонимии Гомельщины распространена омонимия между онимами и аппеляти-
вами. Это явление возникло в диахронии как фактор сознательного переосмысления 
значения аппелятивов, к которым этимологически восходят топонимы. Носьбитами для 
переосмысления являются лексемы 6-и тематических групп, воспринимающиеся в ка-
честве конкретных и выразительных средств обозначения объектов: дунай ‘временный 
водоём’ – д. и п. Дунай, дубняки – д. Дубнякі, дворец – дд. Дварэц, волоки – д. Валокі, 
межи – п. Межы и др. В синхронии этот тип получил продолжение, образуя наимено-
вания на общественно-историческом основании. Возник новый тип мотивации – мемо-
риальные онимы. Для номинации выбирались лексемы идеологического характера или 
эмоционально окрашенные, с положительной коннотацией: дружба – д. Дружба, побе-
дитель – п. Пабядзіцель, прогресс – д. Прагрэс, свобода – п. Свобода, факел – д. Факел; 
светлы – п. Светлы, уютны – пп. Уютны. 

Таким образом, явления синонимии и омонимии в топонимической лексике пред-
ставляют собой отличительный род внутрисистемных отношений.

СПиСоК уСЛовнЫХ СоКраЩЕний

Б. – болота, Браг. – Брагинский район, Б.-К. – Будо-Кошелёвский район, г. – город, Гом. – 
Гомельский район, д. – деревня, Ельск. – Ельский район, кан. – канава, мест. – местное, 
Нар. – Наровлянский район, оз. – озёра, оф. – официальное, п. – посёлок, Пост. – Постав-
ский район, р. – река, рег. – региогальный, Реч. – Речицкий район, ул. – улица,
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УДК 811.111
Черкас Н.В.

(Львів, Україна)

БіБЛійні номінативні аЛЮЗіЇ-антроПоніми ЯК ЗаСіБ СтворЕннЯ 
іронічного ЕФЕКту в ХудоЖнЬому тЕКСті

(на матеріалі роману „Бог знає” Дж. Геллера)

Біблійні алюзивні власні назви є кодами певної суми фонових знань читача. Даючи 
героям роману „Бог знає” імена відомих біблійних персонажів, Дж. Геллер наділяє їх 
рисами характеру, зовсім не притаманними їх біблійним прототипам. Таким чином, ви-
ділені риси, у свою чергу, служать основою для проведення аналогії між порівнюваними 
персонажами і сприяють створенню іронічного ефекту.

Ключові слова: антропонім, іронічний ефект, біблійна номінативна алюзія.
Библейские аллюзивные имена собственные являются кодами суммы фоновых 

знаний читателя. Называя героев романа „Бог знает” именами известных библей-
ских персонажей, Дж. Хеллер наделяет их чертами характера совершенно не прису-
щими их библейским прототипам. Таким образом, выделенные черты служат осно-
вой для проведения аналогии между сравниваемыми персонажами и способствуют 
созданию иронического эффекта.

Ключевые слова: антропоним, иронический эффект, библейская номинативная 
аллюзия.

Biblical allusive proper names represent the code of certain sum of the reader’s background 
knowledge. Giving the personages of the novel “God Knows” the names of their famous bibli-
cal prototypes, J. Heller ascribes them the features not typical of biblical characters. Thus, the 
features they are distinguished by are the basis for drawing analogy between the compared 
personages and cause ironic effect creation.

Key words: anthroponym, ironic effect, biblical nominative allusion.

Мета нашої статті полягає у тому, щоб простежити як біблійні номінативні алюзії-
антропоніми виконують функцію створення іронічного ефекту у тексті роману „Бог 
знає” (“God Knows”, 1984) Дж. Геллера.

© Черкас Н.В., 2011
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Онтологічні та гносеологічні властивості власних назв були предметом уваги різ-
них наукових напрямів мовознавства і лінгвопоетики: порівняльно-історичного (В. 
Джонз, М. Мюллер, А. Мейє, В.В. Іванов, В.П. Нерознак), структурно-семіотичного (П.О. 
Флоренський, М. Фуко, Ю.М. Лотман), семантичного (О.К. Смирнов, Т.А. Ненашева, А. 
Вежбицька, С. Кріпке) та комунікативно-когнітивного (О.Ю. Андрієнко, Л.В. Гнаповська, 
Г.Г. Молчанова, С.В. Льовочкіна, Т. Велентайн, А. Лєрер, Р. Цур). У результаті таких до-
сліджень визначено, що власна назва містить багатошарове семантичне й асоціативне 
наповнення, яке сформувалось у ході культурно-історичного розвитку суспільства. Оно-
матологами висвітлені структурно-семантичні властивості власних назв (О.В. Суперан-
ська, Р.Є.Бєрєзнікова, В.Д. Бондалєтов), семантико-стилістичні (В.Д. Піменчик, О.К. Смирнов) 
та комунікативно-прагматичні (О.Ю. Андрієнко, В.А. Кухаренко, С.В. Льовочкіна, С.М. 
Смольніков) особливості їхнього функціонування у художньому тексті.

Власні назви стали кодами певної суми фонових знань, специфічними видами згор-
нутих національно-культурних текстів, що зберігають у своїй семантичній пам’яті 
культурно-історичні сюжети, вписані у сучасну суспільну свідомість.

Власні біблійні імена David, Joseph, Moses, Samuel та інші виявляють в художньому 
тексті деактуалізацію ознаки, покладеної в основу внутрішньої форми мовного знака, 
вираженого антропонімом. У результаті асоціативно-образного переосмислення влас-
ного імені за ним закріплюється певна ознака, вмотивована тими якостями, які виявив 
біблійний персонаж і які зафіксовано в Біблії або апокрифічних текстах. Наприклад, ме-
тафоричне переосмислення імені Юда (Judas: д. євр.: = хвала Ієгови) пов’язане з єван-
гельськими подіями. В сучасній мові антропонім уособлює людину, яка, вдаючи дружбу, 
здатна заради користі на злочин.

Антропоніми виступають невід’ємною частиною характеристики літературного персо-
нажа, суттєво доповнюючи інформацію, що міститься не тільки в описі його зовнішності, 
поведінки, рис характеру, а також в описі його походження та соціального становища [1].

Найчастіше мотивація вибору алюзивного імені міститься у тексті і є прямо або опо-
середковано вираженою, а сприйняття її читачем залежить від обсягу фонових знань, 
якими він володіє.

Головним та єдиним персонажем роману „Бог знає” є цар Давид, який жив у час 
дохристиянської ери і життєдіяльності якого присвячені кілька книг Старого Заповіту. 
Кожний із чотирнадцяти розділів роману має заголовок та відтворює події з життя царя 
Давида, описані у І і ІІ Книгах Самуїла. Цей художній твір можна розглядати як сатиру на 
менталітет, моральний облік та поведінку американців 80-х років ХХ ст., особливо тих, 
що були при владі і займали помітне місце в тогочасному американському суспільстві. 
Насамперед, досліджуваний роман Дж. Геллера − сатиричний, хоч його також можна 
віднести до жанру історичного, психологічного, філософського та соціально-побутового 
роману. Основним засобом створення сатири у романі є стилістичний прийом іронії.

За кожним біблійним антропонімом, вжитим у тексті роману, стоїть певний образ. 
Біблійні антропоніми, підібрані для персонажів художнього твору, є невід’ємною час-
тиною їх характеристики. За біблійними антропонімами вже традиційно закріплені цілі 
образи. Наділення біблійних персонажів рисами, що не були їм притаманні, у контексті 
роману „Бог знає” Дж. Геллера і призводить до створення іронічного ефекту. 
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Іронія як лексико-стилістичний засіб ґрунтується на невідповідності реальної си-
туації і ситуації, описаної вербальними засобами. Іронія пов’язує семантику мовних 
одиниць із їх природним комунікативним оточенням. Для розуміння іронії важливу 
функцію виконує категорія модальності, яка граматично виражає відношення того, хто 
говорить, до дійсності, тобто його ставлення до змісту мови, до співбесідника, до себе 
самого. Іронічний смисл – смисл такого речення, висловлювання, тексту взагалі, у якому 
суб’єктивно-оцінна модальність негативного характеру міститься у підтексті і знаходить-
ся у протиставленні із поверхнево вираженим змістом, який, у свою чергу, створюється 
за допомогою невідповідності між традиційним та ситуативним значенням (узуальним і 
оказіональним, прямим і переносним) [2: 60].

Ситуативна іронія – це явний, емоційно-забарвлений тип іронії, який усвідомлюєть-
ся відразу і відповідає традиційному визначенню іронії. Вона виникає на основі контр-
асту між ситуативним контекстом і прямим значенням слова, словосполучення, речення, 
відразу ж породжує значення, протилежне прямому. Ситуативна іронія, як правило, ре-
алізується у мікро- і макроконтекстах. Під ситуативним контекстом ми розуміємо ситуа-
цію „у вигляді мовного викладу” [2: 7]. Для актуалізації ситуативної іронії вживаються 
засоби лексичного (слово), а також синтаксичного рівнів (відокремлені синтаксичні кон-
струкції, транспозиція синтаксичних конструкцій). За допомогою засобів цих двох рівнів 
складається відносно простий контекст, що має двосторонню структуру: виклад ситуації 
та коментування, її оцінка, зроблена автором або персонажем [2: 71].

У контексті роману „Бог знає” окремі персонажі з Біблії завдяки алюзивній іронії втра-
чають канонізовані позитивні, нерідко героїчні риси, перетворюючись у звичайних людей 
з їхніми слабкими сторонами характеру та вадами. Найчастіше іронічно характеризовано 
Мойсея. Так, наприклад, він представлений у сварці зі своєю дружиною: “As a matter of 
record, the marriage of Moses to the Ethiopian woman proved a compatible one, and just about 
the only time she ever raised her voice to call him a dirty Jew was after he had raised his voice to 
call her nigger” [3: 53]. У даній ситуації Мойсей, героїчний лідер єврейського народу, який 
врятував ізраїльтян від тиранії єгипетських фараонів, законодавець і пророк, в особистому 
житті вживає лайливі слова. Крім того, у цьому уривку відчувається іронічне ставлення 
автора до свого героя, що виражено словосполученням a compatible marriage.

Іронічна характеристика Мойсея у наступному уривку виникає внаслідок вживання 
структурного та синонімічного повторів і анахронізму. Давид співчутливо оцінює долю 
Мойсея, що перебував у важкому становищі, оскільки повинен був виконувати настанови 
Бога з метою порятунку ізраїльського народу від єгипетської неволі, та, з другого боку, 
терпіти незадоволення людей, які вже втрачали надію: “With God yakking at him from one 
side for forty years and the people groaning and threatening on the other, it’s no wonder he looks 
so old in that statue in Rome and went to his grave at only a hundred and twenty” [3: 24]. 

Структурний повтор у даному прикладі виникає у простому реченні внаслідок пере-
рахування однорідних незалежних дієприкметникових конструкцій із прийменником, 
які відносяться до різних слів (yakking (God); groaning, threatening (people)). Дієслова 
yak, groan, threaten, які містять пейоративний оцінний компонент, можна розглядати 
як контекстуальні синоніми. Анахронізм (statue in Rome) інтенсифікує іронічну мо-
дальність уривку.
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У другій главі роману цар Давид намагався викликати дух Мойсея для того, щоб по-
просити поради, але замість Мойсея з’явився дух Самуїла, який говорить про Мойсея як 
про глухого і сліпого, хоч у пророка ніколи не було таких фізичних вад: “I sent for Moses. 
Don’t butt in... Get me Moses. I don’t want you... Tell him I have to talk to him.” – “He’s deaf 
as a stone.” – “Can’t he read lips?” – “He’s almost blind now”. – “His eye wasn’t dim when 
he died”. – “Death sometimes changes people for the worse”, said Samuel funerally” [3: 55]. 
Наділяючи пророка сліпотою і глухотою, Самуїл підсилює свої слова образним порів-
нянням. Створенню іронічної модальності тексту сприяє вживання вульгаризму (to butt 
in) і підсумовуючого парадоксу (Death sometimes changes people for the worse).

У наступному уривку іронічна характеристика Мойсея виникає в тексті внаслідок 
використання синтаксичної симетрії, концентрації однорідних синтаксичних одиниць, у 
даному прикладі – риторичних запитань, у яких оповідач піддає сумніву здатність про-
рока вислухати та записати велику кількість законів, які Бог повідомив Мойсею на горі 
Сінай (Вихід, 19:3; 24:18), тим більше, що він зовсім не був повільним ні в діях, ні в мові 
(slow of speech): “The story goes on and on and on with all those laws. Who could listen to so 
many laws, even in forty years? Go remember them. Who could write them down? When did he 
have time for anything else? And he had to pass them on. Keep in mind that Moses was slow of 
speech. No wonder it took so long” [3: 5].

Крім Мойсея, й інші біблійні персонажі зазнають у цьому романі іронічного пере-
втілення.

Цар Давид зневажливо говорить про ізраїльського велетня Самсона, героя, що вряту-
вав свій народ від филистимлян і вважався уособленням сили та героїзму: “...that goon, 
that troglodyte, that hairy ape. Oh, that Samson. Such a dope he was, a yold, an overgrown 
ignorant country rube stupidly tempting a savage wrath of the Philistines again and again with the 
headstrong misleads of the erring half-wit. Who could handle him? A Judge they named him yet...” 
[3: 29]. Слова goon, troglodyte, hairy ape, dope, yold, rube, half-wit, які негативно характери-
зують Самсона, утворюють контактний синонімічний повтор та структурно-синтаксичну 
конвергенцію, що інтенсифікує іронію, виражену за допомогою лексичних засобів. 

Так само зневажливо цар Давид згадує біблійного персонажа Ісава: “And that hairy 
man Esau took two Hittite women for wives, a grief to both Isaac and Rebekkah, who doubtless 
had fixed their hopes on a big Jewish wedding party” [3: 29]. У даному випадку негативна 
оцінка виражена за допомогою пейоративного означення hairy до підмета Esau та вільної 
прикладки a grief to both Isaac and Rebekkah, яка говорить про те, що Ісав приніс горе 
своїм батькам Ісааку та Ребеці, які покладали на нього надії.

Зображаючи долю біблійного героя Йосифа, автор вживає іноземні, десемантизовані 
слова, створюючи іронічний контекст: “And – presto! They [Joseph’s brothers. – N.Ch.] 
stuck him down a well. And abracadabra! All of a sudden he was a grand vizier, and the 
Pharaoh had made him ruler over all the lands of Egypt... And Joseph also was embalmed when 
he died at a hundred and ten in the very last sentence of Genesis” [3: 52]. Варваризм presto і 
десемантизоване слово abracadabra зовсім не відповідають змісту біблійної історії. Змі-
нюючи стилістичну тональність висловлювання, вони призводять до деформації старо-
го коду, який тепер пристосовується до виконання нового комунікативного завдання. У 
стилі висловлювання відчувається протиріччя між поверхневим і глибинним змістом, що 
сприяє створенню іронічного смислу.
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Головний персонаж роману, Давид, визнає, що мотивом для його поєдинку із велет-
нем Голіафом стала пиха і зарозумілість (I Книга Самуїла, 17:14; 21:9; 22:10): 1) “I was 
afire with conceit and bursting with a zeal to show off when I found myself with the chance 
to fight Goliath one on one” [3: 15]. Протагоніст дуже невдоволений із того приводу, що 
пророк Натан заборонив йому спорудити Божий Храм (II Книга Самуїла, 7:2, 4; I Книга 
Хронік). Протагоніст дуже високої думки про себе і вважає себе живою легендою. Він 
пригадує епізод, коли сам звернувся до филистимського царя Ахіша із міста Гефа за до-
помогою під час втечі від Саула (I Книга Царів, 21; 27–29).

Як тільки головний герой увійшов до Гефа, його відразу пізнали воїни і заарештува-
ли: 2) “I was spotted within minutes of walking into the first inn I saw after passing through 
the gates of the city. I don’t know why I was identified so quickly – we’re not allowed to make 
pictures of each other and never did... I was famous, I guess, and probably had been pointed 
out in the past to some of the Philistine fighting men present. I was something of a legend in 
my own time” [3: 175]. 

Цар Давид відкрито визнає те, що він зарозумілий і зверхній, порівнюючи себе із 
Мойсеєм: 3) “He [Moses. – N.Ch.] was as nearly perfect as it is possible for a human to be. 
He asked nothing for himself, and nothing is what he got. I am arrogant enough to wish I were 
as modest as he, and modest enough to know that this is arrogance” [3: 54], і з Йосифом: 
4) “Doubtless the vanity and snobbishness characteristic of Joseph and me were continual 
incitements to the animosity of the others; but I was never as bratty as he, and I believe I had 
more than a coat of many colors and a good way with interpreting dreams on which to base my 
early presumption of superiority” [3: 35].

У наведених мікроконтекстах іронічний ефект виникає завдяки вживанню:
1) гіпербол (to be afire with conceit and bursting with a zeal);
2) анахронізму (to make pictures) з метафорою і майозисом (I was something of a legend 

in my own time);
3) оксюморонного словосполучення (to admire one’s own sorrow);
4) анадиплозису (Moses asked nothing ... and nothing is what he got), рамкового повто-

ру, хіазму з оксюмороном (I am arrogant enough to wish I were modest as Moses, and modest 
enough to know that this is arrogance);

5) синонімічного повтору (vanity, snobbishness, superiority) з антитезним протистав-
ленням Давида Йосифу та пейоративного прикметника bratty для характеристики Йоси-
фа у порівняльній конструкції I was never as bratty as he.

Вищенаведені приклади показали, що біблійним антропонімам притаманна у 
контексті функція іронічного переосмислення завдяки тому, що автор наділяє біблій-
них персонажів, за якими закріпилися певні образи і асоціації, негативними рисами 
характеру, що цілком суперечили їхнім реальним якостям. У поданих прикладах ми 
побачили, що іронічне переосмислення супроводжується вживанням у тексті худож-
нього твору таких лексичних засобів, як метафора, гіпербола, епітет, оксюморон, 
вживання лайливої лексики та таких лексико-синтаксичних засобів, як антитеза, ма-
йозис, образне порівняння, різні види повтору.

Переосмислення антропонімів проходить два етапи. Зі всього комплексу пов’язаних 
з іменами ознак актуалізуються тільки найбільш відомі. Наприклад, біблійний герой 
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Joseph (Йосиф) є уособленням невинності і цнотливості. Таким чином, виникають стійкі 
метонімічні відношення типу „людина – її риса”. Виділені риси, у свою чергу, служать 
основою для проведення аналогії між порівнюваними особами (метафоричні відношення) 
у певному контексті. Ці ознаки складають семантику власних назв у певному контексті. 

У вертикальному контексті власні імена завдяки алюзивності набувають нових ко-
нотацій на основі закріпленого значення та сприяють поглибленню контекстної си-
туації, передачі емоційного стану, створенню цілого художнього образу, створенню 
іронічного ефекту.
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адвЕрБіаЛЬні ЕПітЕти-нЕоЛогіЗми у ПоЕтичній мові 
ШіСтдЕСЯтниКів

Стаття продовжує серію публікацій, присвячених експресивно-стилістичним мож-
ливостям прислівників та їх реалізації у поетичному тексті.

Ключові слова: епітет, поетичний неологізм, словотвірна модель.
Статья продолжает серию публикаций, посвященных экспрессивно-стилистическим 

возможностям наречий и их реализации в поэтической речи.
Ключевые слова: эпитет, поэтический неологизм, словообразовательная модель.
The article continues the series of papers devoted to the question of expressively stylistic 

possibilities of adverbs and their realization in the poetry.
Key words: epithet, poetic neologism, word-formation model.

Образне пізнання дійсності дає поштовх письменнику до пошуку нових мовних за-
собів в естетичному осмисленні світу. Індивідуальне словотворення – один із таких за-
собів. Воно покликане не стільки потребами мови, скільки потребами художньої твор-
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чості задля створення індивідуально-авторської картини світу. Поетичний неологізм 
– це продукт креативного мислення, письменницької майстерності, вміння відшукати 
таку звуково-змістову форму, яка найточніше передасть найтонші смислові та емоційно-
оцінні відтінки письменницької думки.

Мета дослідження – визначити місце і роль адвербіальних епітетів-неологізмів у по-
етичному доробку поетів-шістдесятників.

Метою передбачено вирішення ряду завдань:1) виокремити з-поміж адвербіальних 
епітетів неологізми та дати їм стилістичну та структурну характеристику;

2) визначити найпродуктивніші моделі прислівникових новотворів.
ХХ століття характеризується в історії мови як час неологічного буму. Г. Вокальчук у 

своєму дослідженні визначила найпродуктивніший період творення авторських новотво-
рів: 1956 – 1989 роки. Цей факт яскраво свідчить про активність цього процесу в шістде-
сяті роки. До десятка поетів, які особливо відзначились як новатори словотвору, увійшли 
Іван Драч, Микола Вінграновський, Василь Стус [1: 46-47]. Отже, творення нових слів є 
стильовою особливістю шістдесятників і відображає специфіку новаторського мислення 
поетів цієї доби. «Саме в оказіональних прислівниках якнайяскравіше виявляється інди-
відуальне, авторське світосприйняття. Саме оказіональні прислівники дозволяють нам 
бачити світ очима поета» [2: 53].

Диференціація лексичних оказіоналізмів за частиномовною належністю є апробова-
ним способом систематизації слів на основі узагальнених граматичних значень. Ока-
зіонально утворені номінації об’єднуються навколо декількох основних значень: ока-
зіональні репрезентанти предметності, оказіональні репрезентанти процесуальної 
ознаки та непроцесуальної ознаки [3: 121]. 

У вираженні непроцесуальної, або статичної, ознаки в морфологічній структурі укра-
їнської мови спеціалізуються передусім лексико-граматичні розряди слів, що отримали 
частиномовний статус прикметників та прислівників. «Категоріальне значення непроце-
суальної ознаки зближує лексико-граматичний клас прислівників з лексико-граматичним 
класом прикметників настільки, що можна говорити лише про формальну різницю цих 
двох класів слів – це наявність/відсутність форм словозміни і тип підрядного зв’язку між 
стрижневим і залежним словом» [3 : 156].

Поповнення словника прислівників пов’язане з необхідністю відшукувати все нові 
й нові засоби для художнього відтворення ознаки ознак та ознаки дії. Адвербіальний 
словотвір відображає тенденції поетичної мови до заповнення порожніх ланок слово-
твірного ряду: «іменник–прикметник–прислівник», до того ж спостерігається заповне-
ння прогалин словотвірними варіантами з синонімічними значеннями [4 : 8].

Граматичне вираження неологізмів охоплює всі повнозначні частини мови, проте 
найбільш розвинене іменникове словотворення, що спричинене особливим завданням 
цієї частини мови. Переконливими є деякі статистичні дані, наведені Г. Вокальчук за 
матеріалами словника (6800 одиниць): при частиномовному розподілі неологізмів, ство-
рених поетами ХХ століття, прислівники склали близько 8% [1: 46-47].

Неологізмами поповнюються всі розряди прислівників. У контексті розгляду стиліс-
тичної ролі адвербіальних епітетів у текстах шістдесятників цікавлять, перш за все, при-
слівники якісної групи, утворені морфологічним способом. Якісні прислівники, часто 
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виступаючи для вираження значень міри, ступеню, ознаки, письменниками використову-
ються в якості актуалізаторів естетичних значень якісних прикметників.

Переважна більшість адвербіальних оказіоналізмів твориться безпосередньо від при-
кметників або дієприкметників суфіксальним способом на –о: мідно, дзвенючо (І. Драч); 
ажурово (І. Калинець); більмасто (І. Світличний). Серед причин високої частотності цього 
словотвірного типу мовознавці відзначають його мовну регулярність: кожен з якісних при-
кметників утворює прислівник на –о [5:114]. Прозорість словотвірної структури, легкість 
приєднання суфікса до багатьох основ прикметника, стислість вислову і сконцентрована 
образність перетворює прислівник на незамінний художньо-виражальний засіб поетично-
го мовлення. Образність прислівників визначається здатністю мотивувального прикметни-
ка піддаватися процесу метафоризації, а отже – виступати в ролі епітета. 

Частина таких утворень функціонально еквівалентна порівняльному звороту. Де-
які з них замінюють словотвірні типи прислівників з конфіксами по…-ому, по…-и: 
«по-українськи» – українно, «по-вересневому» – вереснево, «по-музейному» – музейно 
(І. Драч); інші – прирівнюються до безприйменникового орудного відмінка іменників: 
«мчить водоспадом» – мчить водоспадно, «стоїть березою» – березово стоїть (І. Драч). 
Вживання таких незвичних означень «не тільки видозмінює й ускладнює номінативну 
функцію означуваного, а й служить засобом вираження автором суб’єктивної оцінки 
предметів і явищ» [5:114].

У межах якісних прислівників на –о спостерігається префіксальний та конфік-
сальний спосіб творення. Найчастіше це моделі з префіксами не-, без- та конфіксами 
не…-н(о), без-…-н(о), які в художньому мовленні мотивуються дієприкметниками чи 
відносними прикметниками й набувають якісних ознак: недужно, неперебуто, недрем-
но (М. Вінграновський); непогрішимо (Л. Костенко); безхлібно (П. Перебийніс); безбе-
режно, безпричально, неодквітно (С. Йовенко).

Конфіксально утворені словоформи переважають серед оказіональних прислівни-
ків порівняльно-уподібнювальної семантики: по-вужачи, не по-наськи, по-косарському 
(Б. Олійник); по-птичому (М. Вінграновський); по-неземному, по-артезіанському (В. Ко-
ломієць). Вони утворені за традиційною словотвірною моделлю й покликані заповнити 
прогалини лексикону в номінації ознак з порівняльним змістом.

Свіжі оригінальні форми якісних прислівників утворені в поезії безафіксним спо-
собом від прислівників на -о шляхом усічення узусного суфікса (десуфіксацією): «нео-
дмінно» – неодмін (М. Вінграновський), «безмірно» – безмір (В. Стус).

Серед морфологічних способів творення епітетних неологізмів-прислівників осно-
вне місце посідає композитний.

Новотвори-композити семантично змістовніші та експресивніші за афіксальні. Такі 
прислівники є своєрідними мікрообразами, що зберігають асоціативні зв’язки із мотива-
ційними словами, в яких переважає конототивне значення.

У морфемній структурі адвербіальних новотворів чітко вирізняється регулярний су-
фікс –о, що дає підстави кваліфікувати їх як похідні відад’єктивні. На відміну від по-
дібних узуальних одиниць, оказіональні лексеми продукуються не від власне якісних 
прикметників, а від «оякіснених» відносних, виявляючи при тому «неелементарні фор-
мальні відношення щодо своїх дериваційних баз, які опосередковані віртуальними зна-
ками» [3:159]. Наприклад, легкобоко > легкобокий > легкий бік. 
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Зафіксовані в словнику шістдесятників новотвори співвідносяться з такими лексика-
лізованими в мові словосполученнями: 
1. «прикметник + іменник»: срібнозвонно (Б. Олійник); легкобоко, синьосливо, дов-

гоплинно (М. Вінграновський); тихомудро, крилатолезо, мертвоязико, криваворуч 
(В. Стус); червонополо (Т. Коломієць); синьовидо, повнозвуко (В. Коломієць); повно-
росто (Б. Олійник); чорнорото (С. Йовенко) – останній приклад є відфраземним 
утворенням, що мотивується сталим сполученням слів. Найпродуктивнішими в цій 
групі є поєднання прикметника-кольоратива з іменником-соматизмом: малинового-
лово, білобоко (М. Вінграновський); білозубо, золотоусто (І. Калинець); білокосто 
(В. Стус); чорноруко (Т. Коломієць) тощо.

2. «числівник + іменник» з компонентом на позначення кількості: двоскрипково, 
стосвічно, семибарвно, тисячокрильно, семиколонно (І. Драч); стократно, однокри-
ло (М. Вінграновський); двоголосо, стооко, тисячолунно (Т. Коломієць); стоголосо 
(В. Симоненко); стожало, двокрайо, сторуко (В. Стус); однотонно (І. Калинець). 
Вживаються й ті прислівники, що позначають невизначену кількість: багатомовно 
(Б. Олійник); багатоголосо (В. Коломієць). 

3. «іменник + іменник»: орлооко (І. Драч); зореоко (С. Йовенко); сонцеголово (І. Драч). 
Ця модель побудови слів переважно містить компресоване порівняння. Суб’єктом 
порівняння для більшості випадків слугує лексема соматичної семантики.

4. «прикметник + прикметник»: любомило (М. Вінграновський); рівнокриво, криво-
рівно (І. Драч). Складові такої словотвірної контамінації знаходяться у відношен-
нях контекстуальної синонімії, або – у випадку оксиморонного сполучення – у від-
ношеннях антонімії.

5. «прислівник + дієслово»: буйноплинно (Т. Коломієць); довгоплинно (М. Вінгранов-
ський); срібноплинно (Б. Олійник); твердойдучо (І. Драч). Економія мовної форми, 
характерна для поезії, відображається у прислівниково-дієслівних сплавах, де при-
слівник характеризує спосіб дії. 
Найпродуктивнішими способами творення авторських неологізмів є поєднання при-

кметника та числівника з іменником. У поодиноких випадках зустрічаються модель 
«прислівник + прислівник + прислівник»: вечірньосірогусто (М. Вінграновський). 

Словоскладання (юкстапозиція), на думку науковця Н. Клименко [6: 222], є для 
прислівників продуктивним способом творення слів, це підтверджується і прикладами з 
поетичних текстів шістдесятників. Такі прислівники творяться:

a) поєднанням синонімічних слів: одиноко-пустельно, достеменно-правдиво (І. Світ-
личний); злотно-сріблотно, тихо-солодко (І. Драч); побідно-динамітно (В. Стус). Такі 
прислівники значеннєво споріднені, з суми їх значень складається підсилене спільне зна-
чення, увиразнюючи створюваний образ;

b) поєднанням антонімічних одиниць: гірко-солодко, тихо-дзвінко (В. Коломі-
єць). Такі оксиморонні фігури, які з погляду логіки є порушенням понятійної поєд-
нуваності слів, передають полярність людських почуттів та відчуттів. 
Якщо складний прислівник-юкстапозит мотивований сурядним словосполучен-
ням, тоді його опорний компонент, як правило, виражає ознаку, а залежний – міс-
тить додатковий, уточнювальний відтінок цієї ознаки: тривожно-ніжнотонно, 
вразливо-думно (В. Коломієць); чаїно-печально, тривожно-миготливо, немудро-щедро, 
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кучеряво-сполохано, синівськи-чесно, сердито-мовчки (В. Стус);  беззахисно-дитинно, 
бурштинно-пінно, велично-урочисто (М. Вінграновський); зіщулено-сирітськи (С. Йо-
венко). Такі складні епітети створюють різноаспектну картину і, посилюючи інформа-
тивність, актуалізують семантичну синестезію.

В аналізованих текстах також було виявлено приклади зрощення: «в пів серця» – 
впівсерця (С. Йовенко); «в пів щастя» – впівщастя (М. Вінграновський); «само собою» 
– самособою (В. Стус) та контамінації: розджмеліто (М. Вінграновський).

Сміливе і талановите новаторство у галузі словотворення – одна з характерних осо-
бливостей художнього мовлення. Поет, виявляючи сміливість та оригінальність у кон-
струюванні нових слів, тим самим розширює та збагачує лексико-стилістичний потен-
ціал рідної мови.
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Стаття присвячена дослідженню порівнянь як засобу створення і репрезентації 
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структура порівнянь, виходячи з їх лексико-семантичних параметрів.
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Ключові слова: порівняння, художня картина світу, сучасний художній дискурс. 
Статья посвящена исследованию сравнения как средства создания и репрезентации 

художественной картины мира в современном художественном дискурсе. В статье ана-
лизируется структура сравнений с точки зрения их лексико-семантических параметров.

Ключевые слова: сравнения, художественная картина мира, современный художе-
ственный дискурс. 

The article deals with the comparison as a means of artistic creation and representation of 
the world picture of contemporary artistic discourse. The article analyzes the structure com-
parisons in terms of their lexical-semantic parameters.

Key words: comparisons, fictional picture of the world, contemporary artistic discourse.

Сравнение как многоаспектное явление представляет интерес для целого ряда науч-
ных направлений. В логике и психологии, в лингвистике и литературоведении сложились 
давние традиции анализа сравнения в самых различных аспектах. Однако интерес к этому 
феномену до сих пор не ослабевает, что, вероятно, связано со специфической ролью срав-
нения в процессах познания человеком реального мира.

Операция сравнения – обязательный элемент мыслительной деятельности людей, 
«без нее невозможен анализ свойств предмета и определения его места в окружающей 
действительности, это один из приемов познания внешнего мира, в результате примене-
ния которого возникает новое знание о реалиях» [1:13].

Сегодня в науке отсутствует единая позиция в отношении определения статуса срав-
нения. Принято рассматривать сравнение как категорию стилистики и поэтики, «образ-
ное словесное выражение, в котором изображаемое явление уподобляется другому по 
общему для них признаку с целью выявить в объекте сравнения новые, важные свой-
ства» [2: 418], «вид тропа, основанный на уподоблении соотносимых явлений» [3: 102].

К настоящему времени в лингвистике существует значительное количество иссле-
довательских работ, связанных с анализом механизма образования и функционирования 
приема сравнения в языке и в художественном тексте (И.В. Арнольд, Н.Д. Арутюнова, 
В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, С.М. Мезенин, В.Л. 
Наер, В.Н. Телия и др.), но особенности функционирования сравнения в современном худо-
жественном дискурсе, представляющем собой отражение сформированной национальной 
эстетической традиции на современном этапе, в лингвистической литературе изучено недо-
статочно, что обусловило актуальность настоящего исследования.

Главная цель научной работы – на материале современной художественной прозы опреде-
лить роль сравнений в репрезентации художественной картины мира.

В результате анализа были выявлены следующие структурно-грамматические осо-
бенности компаративных конструкций, представленных в современном художественном 
дискурсе.

В большинстве случаев в произведениях современной художественной прозы функ-
ционируют высказывания, представляющие собой компаративные конструкции, в кото-
рых значение сравнения передается синтаксическим способом, т.е. с помощью сравни-
тельных союзов. Среди данных синтаксических конструкций (СК) выделяются: 1) СК, 
представляющие собой простое предложение; 2) СК, представляющие собой сложное 
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предложение; 3) СК, представляющие собой расчлененное предложение (парцеллиро-
ванные синтаксические конструкции).

В составе первого типа в свою очередь выделяются простые предложения, содер-
жащие сравнительный оборот (простой или распространенный). Причем самыми ча-
стотными являются субстантивные сравнительные обороты (39%) и адъективные срав-
нительные обороты (24%). Менее употребительны сравнительные обороты с главным 
словом причастием (3%), деепричастием (2%), наречием и наречным сочетанием (1%).

В составе компаративных конструкций, представленных сложными предложениями, 
отмечаются предложения со сравнительными придаточными, реализующими как пол-
ную структурную схему предложения, так и характеризующиеся неполнотой компонен-
тов придаточной части.

Ярким экспрессивным средством современного художественного дискурса как на 
уровне синтаксиса, так и на уровне семантики и прагматики являются парцеллирован-
ные компаративные конструкции.

В результате анализа конституентов структуры сравнения с точки зрения их лексико-
семантических параметров с последующей когнитивной интерпретацией в художествен-
ной прозе второй половины XX века было выявлено следующее.

Лексико-семантический анализ языковых единиц, представляющих предмет срав-
нения в данных конструкциях современных художественных произведений, позволяет 
выявить когнитивные сферы, осмысляемые современным художественным сознанием. 
Как правило, предметом сравнения выступают экстралингвистические сущности, отно-
сящиеся к следующим концептуальным сферам: 

1) антропологической. Например: Сёла, как и люди, оживали от войны по-разному 
(Ф. Светов «Рязаночка»);

2) зоологической. Например: Удары судьбы подкрадываются, как волки, с разных 
сторон и нападают одновременно (Л. Улицкая «Девочки»); 

3) натурфактной. Например: Небо за домами смущенно розовело, и в нем висела зеле-
новатая, как незрелое яблоко, луна (А. Иванов «Географ глобус пропил»);

4) артефактной. Например: После чего оба разошлись, как в море корабли (В.Н. Вой-
нович «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»);

5) абстрактной. Например: Война слишком интимное переживание. И такое же бес-
конечное, как и человеческая жизнь (С. Алексеевич «У войны не женские лицо»).

Современный художественный дискурс демонстрирует такую особенность, как 
стремление к детализации предмета сравнения, что находит отражение в использовании 
в компаративных конструкциях в качестве предмета сравнения словесных единиц, на-
зывающих часть предмета. Наиболее детализировано в современной прозе представлен 
предмет сравнения «человек», однако детализация возможна также и в случаях образно-
го представления животного, артефакта, явления природы.

 При анализе лексической репрезентации основания (признака) сравнения было за-
мечено, что в случаях, когда в качестве предмета сравнения выступает человек, внима-
ние современных авторов сосредоточено на следующих аспектах проявления человече-
ской сущности: 
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1) физические действия. Конкретные проявления деятельности. Например: Мы про-
должали стоять в прихожей, как экспонаты из музея восковых фигур (А.В. Геласимов 
«Фокс Малдер похож на свинью»); 

2) эмоции и чувства. Отношение к людям. Состояние духа, настроение. Например: 
Вале было страшно, как бывает страшно во время грозы (В. Козлов «Маленький стре-
лок из лука»);

3) внешний вид человека (внешность). Например: Юлька и Ленка были изящны, как 
комарики (В.С. Токарева «Между небом и землёй»);

4) физические возможности и способности человека. Например: Прадед, старый, 
как мох на пеньке (М. Чулаки «Примус»).

Представленный материал позволяет ранжировать репрезентируемые данными те-
матическими группами концепты по степени их релевантности в плане художественно-
го осмысления человека как предмета сравнения. Показательно, что одним из наиболее 
значимых для художественного мировосприятия оказывается такой аспект человеческой 
личности, как эмоциональная сфера, а наименее значимыми – деловые качества и отно-
шение к материальным ценностям.

Как показало проведенное исследование, образ сравнения в компаративных кон-
струкциях современного художественного дискурса так же, как и предмет сравнения, 
соотносится с определенной когнитивной сферой: антропологической, артефактной, 
зоологической, натурфактной, абстрактной, мифологической. Наиболее значимыми для 
художественного постижения предмета сравнения посредством его образного представ-
ления в современном художественном мировосприятии оказались концепты «человек», 
«механизм», «животное», «растение».

Полученные результаты позволяют выявить соотношение универсального и ин-
дивидуального в художественном сознании. Если устойчивые варианты представля-
ют национальные стереотипы компаративной категоризации действительности, то 
индивидуально-авторские сравнения отражают специфику восприятия и интерпретации 
окружающего мира отдельной творческой личностью.

Таким образом, анализ языковой объективации когнитивного блока «сравнение» в 
современном художественном дискурсе позволяет проникнуть в глубинные механизмы 
когнитивных процессов художественного сознания, то есть является результативным 
приёмом выявления релевантных черт художественной картины мира.
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Жаргон в рЕчи ПЕрСонаЖЕй романа 
в. Кунина «ночЬ С ангЕЛом»

Статтю присвячено дослідженню жаргонізмів у мові творів персонажів роману 
В.Куніна «Ніч з янголом». Проводиться аналіз причин вживання такої лексики, її належ-
ності до певних частин мови, лексико-семантичних груп, до різноманітних сфер життя.

Ключові слова: жаргон, жаргонізм, мовленнєва характеристика, nomina agentis, ар-
тефакт, іменник, прикметник, дієслово.

Статья посвящена исследованию жаргонизмов в речи персонажей романа Владими-
ра Кунина «Ночь с ангелом». Проводится анализ целей употребления данной лексики, её 
частиречной, лексико-семантической принадлежности, принадлежности к различным 
сферам жизни.

Ключевые слова: жаргон, жаргонизм, речевая характеристика, nomina agentis, ар-
тефакт, существительное, прилагательное, глагол.

The article deals with exploring jargons in the speech of the the characters in the novel by 
V. Kunin “The night with the angel”. The analysis of the aims of using such lexics and belong-
ing it to the parts of speech, lexical and semantic groups, different spheres of life is made.

Key words: jargon, jargons, speech characteristics, nomina agentis, artifact, noun, adjec-
tive, verb.

Язык художественной литературы – чрезвычайно важная составная часть общелитера-
турного языка, функции которого охватывают все виды человеческого общения. Однако в 
то же время он и шире общелитературного языка, поскольку писатели (в зависимости от 
своей одаренности и целевого назначения их произведений) нередко используют языко-
вые средства иных систем – элементы давно минувших эпох (так называемые историзмы), 
иностранные слова и выражения (иногда без перевода), диалектизмы, внелитературное 
просторечие, жаргонизмы и другие языковые средства, находящиеся вне норм общеприня-
того литературного языка. Многое из таких средств благодаря удачным находкам, жизнен-
ной необходимости и авторитету писателя становится нормативным, образцовым. Между 
языком художественной литературы и нормативным литературным языком нет и не может 
быть тождества, но теснейшая и органическая связь между ними несомненна [1].

Язык художественной литературы влияет на развитие языка в целом, исследование 
его особенностей позволяет спрогнозировать возможные варианты будущего развития 
языка как системы.

Язык художественной литературы включает авторскую речь и речь персонажей.
Характеристика речевая – раскрытие отличительных черт и свойств действую-

щих лиц произведения в их собственно-прямой речи, а также в описании её особен-
ностей автором.

© Мукоид О.В., 2011
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Речь действующего лица эпического произведения» драмы или лирического героя в 
поэзии не представляет собой непосредственного и буквального воспроизведения авто-
ром языка тех или иных лиц в самой жизни.

Писатель стремится к тому, чтобы подобрать для речи своих героев такие речевые 
обороты, которые с наибольшей полнотой передавали бы основные особенности изобра-
жаемых им характеров, позволили бы читателю составить представление об их культуре, 
социальной среде, психологии и т. д.

Это достигается при помощи тщательного выбора автором лексических и 
интонационно-синтаксических форм речи, придающих ей индивидуальное своеобразие, 
а также путём описания автором самой манеры речи действующих лиц и т. п.

Всё это создаёт речевую характеристику, анализ которой весьма важен для понима-
ния индивидуальных и типических особенностей речи действующих лиц [2].

Исследования речи персонажей произведений проводились в трудах Е. В. Андрее-
вой, Н. А. Кононенко, С. П. Степанова, Т. А. Стойковой и др. Чаще всего эти труды на-
писаны на материале классической литературы.

Тексты Кунина интересны с лексико-стилистической стороны. В них функциониру-
ют лексемы различной частиречной принадлежности, относящиеся к жаргону.

Кунин является автором многих новых слов (неологизмов) и словосочетаний, ко-
торые прижились в современном русском языке. Он придумал слова «интердевочка», 
словосочетания «хроника пикирующего бомбардировщика», «лицо одушевленное» и 
многое другое [3].

В произведении В. Кунина было обнаружено большое количество существительных-
артефактов, т. е. существительных, называющих предметы:

1. БАБКИ мн жарг. Деньги [4: 19].
БАБКА1. ж. разг. То же, что: бабушка (1 *).
БАБКА2 ж.
 1) Женщина, помогавшая при родах.
 2) Знахарка.
БАБКА3 ж.
 1) Надкопытный сустав ноги животного.
 2) Кость такого сустава, используемая для игры.
БАБКА4 ж.
Часть металлорежущего или деревообрабатывающего станка, служащая опорой для 

инструмента или для устройства, поддерживающего заготовку.
БАБКА5 ж. местн.
Несколько снопов чего-л., поставленных определенным образом [5: 57]. Бабки – пе-

реносное значение слова. Синонимы – деньги, валюта, лавэ (жарг.).
Я имею в виду бабки [6: 8]

2. КАПУСТА ж жарг. 
 1. Деньги
◊ грести (рубить) капусту Зарабатывать, добывать, наживать деньги
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◊ капуста до нуля При игре в преферанс вексель должен быть оплачен «до нуля», т. 
е. до 24 часов текущих суток

◊ рубленая капуста Деньги, добытые преступным путём.
 2. Доллары США.
 3. Кокарда с венком из листьев [4: 319].
Слово употреблено в переносном значении. Прямое значение этого слова: огородное 

растение с завивающимися в кочан листьями. Цветная к. (особый вид капусты, у которой 
употребляется в пищу головка белого цвета, состоящая из многочисленных нежных по-
бегов с зачатками соцветий). // Листья этого растения, употребляющиеся в пищу. // Куша-
нье из этих листьев ◊ Изрубить в капусту. Изрубить на мелкие куски, части [7: 261-262].

Это метафора, т. к. доллары с капустой объединяет зелёный цвет как общий признак. 
Относительно понятия «капусты» как денег вообще, это синекдоха от значения «долла-
ры» – название части денег, одной валюты, переносится на все деньги.

Только вперед и только из рук в руки: он тебе «капусту» – ты ему свою нетленку [6: 8].

3. КСИВА ж жарг. 
 1. Записка, письмо заключённому
 2. Документ, удостоверение, паспорт
◊ ксиву ломать Проверять документы, удостоверяющие личность
◊ пулять ксиву дать установку, советовать [4: 371].
Этимология этого слова такова:
– ивр. «ксива» (ашк. диалектизм), письменный документ, официальная бумага.
– значение данного слова до настоящего времени практически соответствует исхо-

дному – документ, выданный государственным органом [8].
Слово заимствованное. Современный уголовный и молодёжный жаргонизм.
Права водительские, «ксиву» свою, как ты сам ее называешь! – уже раздраженно 

пояснила Лидочка. – И не задерживайся, пап [6: 275].

4. НЕТЛЕНКА ж 
 1. разг. спец. Что-л., написанное в стол, не для печати, оставленное до 
` лучших времён.
 2. прост. Нетленное произведение; шедевр.
Синонимы: произведение, шедевр, литературный опыт, опус. Слово русское. Совре-

менный жаргон писателей и издателей.
Только вперед и только из рук в руки: он тебе «капусту» – ты ему свою нетленку [6: 8].

5. ПРОХОРЯ, тж прохорята мн жарг сапоги, ботинки
Синонимы: сапоги, ботинки, обувь.
Возможно, это слово образовано от мужского имени Прохор.
ПРОХОР, -а, м.
Отч: Прохорович, Прохоровна; разг. Прохорыч.
Производные: Прохорка; Проха; Проша; Прошуня; Проня; Проньша.
[от греч. Prochoreuo – плясать впереди, вести] [9: 234]. 
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Имя Прохор можно считать заимствованным (пляшущий впереди, ведущий). Слово 
же «прохоря», скорее, русское, потому что от Прохор было бы «прохоры» или «прохо-
ра», так что можно предположить, что ед. ч. от прохоря – прохорЬ. Это фонетическое 
изменение исходного варианта. Очевидно, прохорями сапоги стали называть, т. к. это 
свойственная солдатам обувь, солдат в старину набирали из крестьян, а среди них имя 
Прохор было распространено. Это метонимия: по владельцам называют вещи.

Армейский и уголовный жаргонизм 2 половины 20 века.
Ни статьи его не знаю, ни когда его к нам кинули... Но уже в робе зэковской, в про-

хорях казенных... [6: 277]
Существительные в произведении В. Кунина представлены не только артефакта-

ми, и в речи персонажей В. Кунина мы можем увидеть также nomina agentis, т. е. 
существительные, называющие лиц:

1. КОРЕШ, тж корешок м прост. и жарг. Друг, товарищ, приятель
◊ по корешам с кем жарг. В дружеских отношениях, на короткой ноге с кем-л.
◊ разойтись по корешам жарг. Кончить дело мирно, прекратить вражду [4: 354-355].
Синонимы: друг, товарищ, приятель, дружбан (жарг.)
Этимология этого слова такова:
– ивр. «корэв», букв. «родственник», малоросский диалектизм «корэш». 
– изначально слово обозначало вообще человека, которому другое лицо обязано ока-

зывать помощь и содействие вне зависимости от наличия «блата». В настоящее время 
используется в значении «друг»,»подельник». Отсюда же форма «корефан» (вар. «коре-
пан»), глаголы «корешиться» и «корефаниться» [8].

Слово претерпело изменения при переходе в русский язык (конечный –в изменился 
в – ш). Его можно считать исконным. Это современный молодёжный жаргонизм.

Натан! Натанка, друг мой сердешный… Ты там без меня особо-то не тоскуй… Не 
кручинься. Я к тебе скоренько прибуду. Немного тебе ждать-то меня осталось… Вот на 
Толика дом оформлю и… привет, Натан Моисеевич! Это я – Ваня Лепехин, кореш твой 
старый преставился!.. 

2. МАЛОЛЕТКА ж. жарг .
 1 Девочка-подросток, совращение которой грозит тюремным заключением
 2 Малолетний преступник
 3 Исправительно-трудовая колония для малолетних преступников [4: 410].
Синонимы: несовершеннолетний преступник, ребёнок, подросток. Слово русское, 

образовано от прилагательного «малолетний» с помощью суффикса – к-. Современный 
молодёжный и уголовный жаргонизм.

Убедившись, что взрослых в классе нет, пэтэушник вошел и громко сказал с 
искусственно-приблатненной хрипотцой:

– Малолеткам – наше вам с кисточкой! [6: 65]

3. ПАХАН м жарг. 
 1 Главарь преступной группы
 2 Содержатель притона
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 3 Начальник уголовного розыска
 4 Отец [4: 579]
Возможно, оно этимологически связано со словом «папа».
– Ну, …, вы даете!.. То-то наш пахан позавчера вернулся с собрания из школы и грит: 

«За вашего Тольку Самошникова сегодня какая-то жидовка приходила…» [6: 65]

4. ПОГРАНЕЦ м жарг. Пограничник
Синонимы: военный, пограничник.
Лексема образована путём замены суффиксов «-ичн-»+«-ик-» на – -«ец».
я до развода отпросился на секунду в Ленкомнату, сунул одну кассетку в магнито-

фон (нам шефы-погранцы подарили), включил – а там Лешкин голос [7:278].

5. СЯВКА м и ж жарг. Щенок, молокосос.
Синонимы: малолетка, молокосос, щенок. Фонетически изменённое слово «шавка».

6. ШАВКА, шавочка, шавченка ж. порода дворняжекъ и комнатных собакъ, неболь-
ших и косматыхъ; шпицъ [10: 618].

Это переносное значение слова, метафора (общий признак – никчёмность, незначи-
тельность).

– Не ори, сявка. Дёрнешься, весь фейс сожгу. Лидуня, подставь под него табуретку 
[7: 268].

Следует также отметить одно абстрактное существительное среди жаргонизмов в 
романе В. Кунина:

7. МАЗА ж жарг. 
 1 Дело, вещь
 2 Преступная группа, шайка.
 3 Заступничество, поддержка, круговая порука
◊ держать мазу 
1) Заступаться за кого-л., поддерживать товарища по мазе
2) Поддерживать партнёра в разговоре
3) Заключать пари на результат азартной игры
4) Ухаживать за девушкой
 4 Нужда, необходимость
 5 Преимущество, выгода, прибыль
◊ мазы качать – брать верх над кем-л. [4: 406]
Этимология этого слова такова:
– ивр. «мазаль», букв. «удача». - значение слова сохраняется неизменным длительное 

время [8].
Синонимы: порука, заступничество, поддержка.
Слово русское, в силу отсечения еврейского «-ль» в конце слова. Это современный 

уголовный жаргонизм. 
– Ты?! Тогда кто же на последнем родительском за тебя мазу держал? [6: 65]
Кроме того, в произведении В. Кунина были обнаружены прилагательные:
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1. ЗЭКОВСКИЙ – м. жарг относящийся к зэку (авт.).
Синоним: узнический.
ЗЭК м. жарг заключённый [4: 299].
Очевидно, зэк – это сокращение от «заключённый» и изменение гласной –а- на –э-.
Слово «зэковский» образовано от него путём аффиксации, при помощи суффиксов 

–ов- и –ск-.
Современный уголовный жаргонизм.
Ни статьи его не знаю, ни когда его к нам кинули... Но уже в робе зэковской, в про-

хорях казенных... [6: 277]

2. КРУТОЙ, -ая, -ое; тж в значении сущ. м 
 1 Решительный, резкий, неразговорчивый и жестокий; «силовик» преступного 
 мира, рэкетир и т. п.
 2 Модный, эффектный, неординарный
 3 Очень значительный, сильный, действенный, эффективный
 4 Принадлежащий к «новой» элите 
- Ах, какой ты крутой, Заяц... – шептала Лидочка. – Ты не думай – где... Приходи 

завтра на Гжатскую в десять вечера... в гаражи. Я тебя там буду ждать… [6: 259].
Современный молодёжный и уголовный жаргонизм.

3. ОБАЛДЕННыЙ, -ая, -ое жарг. Замечательный, вызывающий восторг, восхищение.
Образовано от слова «обалдеть», в свою очередь, образованного от слова «балда».
БАЛДА, -ы, ж. [тюрк., ср. чагат. baldak – костыль, сабельная рукоять] 1. Тяжёлый 

молот для раздробления камней и горных пород (спец.). 2. Глупый человек, болван (разг. 
бран.) [11: 24-25].

Очевидно, это слово употреблено в переносном значении, это метафора от 1 значе-
ния, обалденный=ударяющий балдой, поражающий, поразительный.

Слово русское, потому что образовано с русским префиксом о- и суффиксом –енн. 
Современный молодёжный жаргонизм.

Особенно после того, как Катька потрясённо сказала:
– Обалденный парень [6: 316].
Кроме именных частей речи (существительных и прилагательных), среди жарго-

низмов в романе «Ночь с ангелом» присутствуют глаголы:

4. ЗАВЯЗАТЬ сов, неперех. 
 1 прост. Покончить с чем-л., навсегда отказаться от чего-л.
 2 жарг. Порвать с преступной средой, начать честную жизнь.
Синонимы: покончить, прекратить что-либо делать, остановиться [4:234].
Это переносное значение слова.
Прямое значение этого слова:
ЗАВЯЗАТЬ, -вяжу, -вяжешь; св. 1. Что (чем). Сделать узел или бант, соединить, за-

крепить концы чего-л. узлом. З. на папке тесёмки. // Обернув чем-л., закрепить концы. 
З. глаза. З. больной палец. З. вещи в платок. 2. Что. Установить, начать (какие-л. связи, 
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взаимные действия). З бой. З. близкие отношения. 3. (с кем-чем) Покончить с чем-л. 
вредным или предосудительным. З. с наркотиками. ◊ Завязать (связать) узлом (в узел) 
[5: 234 ].

Очевидно, смысл переносного значения связан с понятием «закрепить концы», идёт 
метафоризация, центр которой – понятие «концы», «конец».

Это молодёжный и уголовный жаргонизм.
– Ну, все, ребята, все… Притих – вот кто буду… Бабуль! Деда… Мамусь! И ты – па… 

Ну, чего вы? Сказал же, что все. Завязал, чесслово… Ну, кончайте, в натуре! [8]

5. РАСКОЛОТЬ сов., перех., жарг. Добиться признания у подследственного, заста-
вить его признаться.

Слово употреблено в переносном значении. Его прямое значение – ударами, колкой, 
рубкой, давлением разделить на части. Р. Полено. Р. орех; перен., кого-что. Заставить 
распасться, разделиться, нарушить единство кого-чего-н., внести разногласия в среду 
кого-чего-н. [11: 872].

В данном случае – переносное значение – метафора.
– А может быть, лучше папе сказать? Они его возьмут и запросто расколют. Он 

очень психует [6: 262].
Таким образом, среди жаргонизмов в произведениях В. Кунина существительные (ко-

реш, малолетка, сявка, бабки, капуста, маза, нетленка), в особенности – существительные-
артефакты (бабки, капуста, коза, маза, нетленка) и nomina agentis (сявка, малолетка), а 
также одно абстрактное существительное (маза). Встречаются также глаголы, их меньше 
(завязать, расколоть) и прилагательные (зэковский крутой, обалденный). Жаргон преи-
мущественно современный уголовный (зэковский, крутой, малолетка, прохоря), встреча-
ется и один писательско-издательский жаргонизм (нетленка).

Их употребление объясняется спецификой произведений, из которых взяты примеры.
«Ночь с ангелом» – произведение, главный герой и повествователь в котором – пи-

сатель, а персонажи – издатель (в начале произведения) и малолетние преступники (в 
основной части). Этим объясняется использование уголовного (завязать, малолетка) и 
издательско-писательского (нетленка) жаргона – с экспрессивной целью, подчеркнуть 
принадлежность персонажей к литературному или уголовному мирам.

По способу образования жаргонизмов преобладает перенос значения, особенно ме-
тафоры (бабки, капуста, завязать, обалденный, расколоть). Встречаются также и аффик-
сальные способы словообразования (зэковский, нетленка).
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УДК 398.221 (476.2 – 37)
Поборцева К.В.

(Гомель, Беларусь)

LocAL-reGionAL pArAdiGms 
(on the basis of mythological texts)

Стаття присвячена розгляду локально-регіональної парадигми в міфологічній про-
зі Гомельщини. Представлені локальні особливості і варіація побутування персонажів 
«нижчої» міфології.

Ключові слова: міфологічний текст, парадигма, персонаж, водяний, повір'я, локаль-
ні особливості.

Статья посвящена рассмотрению локально-региональной парадигмы в мифологиче-
ской прозе Гомельщины. Представлены локальные особенности бытования персонажей 
«низшей» мифологии. 

Ключевые слова: мифологический текст, парадигма, персонаж, водяной, поверье, 
локальные особенности.

The article deals with local-regional paradigms on the basis of mythological texts 
of Gomel oblast. The local peculiarities and variation of mythological personages are 
revealed in the article.

Key words: mythological texts, paradigm, personage, nix, belief, local features. 

The study of folklore and mythology is very important. Folklore reveals much about what 
motivates people to act in certain ways and adhere to certain beliefs. As folklore is generally 
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not transmitted in written form, it is more likely to be flexible and open to transformative 
change. Present day folklore scholarship seeks to document, interpret, present and advocate 
forms of undervalued cultural expression and in doing so weave webs of cultural meaning, 
link past and present through tradition and creativity and also articulate deeply felt values in 
meaningful ways. 

Nowadays the term “paradigm” is widely used in such areas as philosophy, linguistics, 
sociology, folklore and mythology.

The word paradigm has referred to thought pattern in any scientific discipline or other epis-
temological context. Initially, the word was specific to grammar: the 1900 Merriam-Webster 
dictionary defines its technical use only in the context of grammar or, in rhetoric, as a term 
for an illustrative parable or fable. According to the grammatical point of view, paradigm can 
be described as “a set of forms having a common root or stem, of which one form must be 
selected in certain grammatical environments” [1: 277]. T. Payne gives another definition of 
the paradigm, “the set of substitutional relationships a linguistic unit has with other units in a 
specific context” [2: 26]. 

The study of various folklore personages through the paradigmatic aspect allows us to 
show the local peculiarities and variation within one or another group of personages.

While studying the folkloric texts and analyzing the personages we should pay attention to such 
components of characteristic as names, age, social rank, appearance, genesis, their functions. 

Within a local-regional paradigm, connected with the personage of a brownie we can dis-
tinguish both common and diverse characteristics. Taking into consideration appearance we 
can observe anthropomorphous features of brownies. Many people from various villages of 
Gomel oblast describe him as an old grey-haired man with a beard. The diverse characteristics 
are revealed in his zoomorphic features. In some villages the brownie is believed to have an ap-
pearance of a snake, a bear or a cat. We can seldom bump into mythological texts where people 
consider the brownie a spider. 

A common feature, which connects mythological texts about brownie within the given 
paradigm, is the place of brownie’s habitation. The majority of the texts show that the main 
localities are stoves, floors, thresholds, corners, brooms and others.

It’s significant to mention the brownie’s functions. In most cases we observe the ambivalent 
features. Brownies can have either positive or negative sides. 

Such paradigms connected with various features we can discover while examining other 
personages. For example, a nix (or a water sprite) has both zoomorphic and anthropomorphous 
features. Mostly these mythical creatures appear as humans. The nix is believed to be an old 
man with green hair and a beard from grass or scum. Others believe that the nix is a fish.

The nix may take different forms, but their message is clearly divided into good and one of 
warning of impending death by drowning. A positive function is usually observed in those, who 
live in clear water. Such nix often help fishermen. 

It is difficult to determine the exact origin of the nix, particularly since it first appears in oral 
folklore. However, there are a few theories that possess some merit. Many folklorists and an-
thropologists have noted that water-spirit stories from around the world share such similarities 
that they may in fact be derivative from a common origin, namely the ancient belief in a water 
goddess or deity. It was common in ancient Pagan cultures to attribute deities to the forces of 
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nature, water being one of the most significant to human survival. With the advancement of 
civilization and society, these pagan beliefs were transmuted in the form of local oral tradition; 
hence the single belief in a water deity became disseminated over different geographical areas. 
Then, these beliefs were incorporated into already existing belief structures.

Hereby, while analyzing mythological texts and studying various images we may conclude 
that there are certain paradigms which reveal the local-regional peculiarities of a given person-
age, its locality, appearance and genesis. 
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вЕрБаЛЬні ЗнаКи БаЛадниХ інтЕрПрЕтаЦій ЗЛочинів
Проти воЛі, чЕСті, гідноСті

У статті доведено, що тексти українських народних балад містять мовні сег-
менти, співвідносні з первісними уявленнями про узурпацію волі людини та завдання їй 
страждань шляхом фізичного викрадення, нанесення тілесних ушкоджень, морального 
приниження, зловживання довірою.

Ключові слова: мовний знак, злочин, народна балада.
В статье рассмотрены текстовые фиксации народных представлений о преступной 

узурпации человеческой воли и причинении страданий, вызванных ограничением свободы, 
нанесением телесных повреждений, моральным давлением, попранием доверия.

Ключевые слова: языковой знак, преступление, народная баллада.
In the article it is proved, that the texts of Ukrainian folk ballads contain lingual segments, 

that correspond initial ideas of monopolization of man’s will and causing his suffering by means 
of physical kidnapping, corporal damage, moral humiliation, confidence abusing.

Key words: lingual sing, felony, folk ballad.

Українські балади презентують надзвичайно широке коло народних уявлень щодо 
злочинів проти людського життя та здоров’я, особистої недоторканності правосуб’єкта, 
його приватних інтересів, власності тощо. Баладні інтерпретації злочинів постають із 
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поєднання елементів свідомості та культури, узагальнюють результати міжсуб’єктних 
взаємодій, втілюються у словесні знаки різних рівнів.

Серія наших попередніх публікацій презентує спроби осмислення механізмів кон-
цептуалізації культуроправових констант, зафіксованих у текстах українських народних 
пісень та дум [1; 2; 3; 4]. Метою цієї статті є когнітивна дискрипція семантики мов-
них комплексів, що окреслюють смислові контури відтворених у баладах уявлень про 
злочинні зазіхання на людську волю, честь, гідність. Реалізації зазначеної мети має 
сприяти застосування лінгвоконцептологічного підходу, який, згідно з твердженнями 
А. Вежбицької [5], Н.Д. Арутюнової, Т.Е. Янко [6], О.О. Борискіної, А.А. Кретова [7], 
О.О. Селіванової [8], В.Л. Іващенко [9], П.В. Мацьківа [10], Н.О. Мех [11] та ін., розкри-
ває сутність мовних явищ, що об’єктивують ментальні структури; забезпечує підґрунтя 
моделювання мисленнєвих одиниць на підставі аналізу сегментів текстів; є важливим 
етапом реконструкції когнітивної свідомості.

Злочини проти волі, честі, гідності особи – діяння, що посягають на порядок сус-
пільних відносин, який існує з приводу забезпечення особистої волі людини, її честі і 
гідності [12: 311]. Баладний масив вербалізує уявлення про незаконне позбавлення волі 
або викрадення людини; торгівлю людьми та інші протиправні угоди щодо людини, 
спрямовані на обмеження свободи особи й порушення її персональної недоторканності. 
З точки зору філософії права, викрадення особи – відкрите або таємне заволодіння люди-
ною, яку всупереч її волі переміщують із місця постійного чи тимчасового перебування 
до іншого місця, де вона затримується протягом певного часу з метою отримання вигід 
майнового або немайнового характеру [13: 6]. Торгівля людьми – дії, спрямовані на об-
меження свободи людини шляхом продажу, вчинення іншої незаконної угоди щодо неї, 
пов’язаної з незаконним заволодінням суб’єктом чи передачею його стороннім особам з 
метою експлуатації [13: 7].

Безпосередньо філософсько-правовим проблемам посягань на свободу особи були 
присвячені праці О.Г. Богатирьова, С.В. Бородіна, Л.М. Галенської, І.І. Карпеця, Г.Л. Ко-
хана, В.М. Кудрявцева, Є.Г. Ляхова, В.П. Панова, Ю.О. Решетова та ін. [14: 21]. Зазначені 
фахівці довели, що суспільна небезпечність зазіхань на свободу особи полягає в спробі 
порушити її особисту недоторканність, а за обтяжуючих обставин – завдати шкоди життю 
та здоров’ю потерпілого; деформувати процеси нормального фізичного та духовного буття 
людини; завдати утиску її майновим правам і законним інтересам.

До тяжких наслідків злочинів проти свободи особи відносяться: смерть, самогубство, 
зникнення безвісти потерпілого чи близьких йому осіб, заподіяння їм тілесних травм або 
завдання матеріальних збитків.

Будь-який прояв злочину проти честі й гідності особи супроводжується настанням 
моральної (немайнової) шкоди, що виявляється у душевних стражданнях, які особа за-
знала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких 
родичів; приниженням честі й гідності, зниженням престижу, підривом довіри; пору-
шенням нормальних життєвих зв’язків та стосунків із оточуючими людьми [12: 485].

Наведемо приклади вербалізацій зазначених смислових комплексів у баладних тек-
стах. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини осмислюється носіями фоль-
клору як дія, що реалізується відкрито або у прихованій формі: «Кликала невістка на 
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вечеряти. // Коли опівночі стучить, гримить. // Зовиця каже: – Розбой біжить. // Невістка 
каже: – Вітер шумить. // Зовиця каже: – Розбійнички! // Невістка каже: – Ночліжнички! 
// Що на вороному – замки ламає, // А на голубому – двері одчиняє. // А взяли зовицю за 
білу ручку. // Та посадили в ридван. // Повезли в далеку стороночку» [16: 183]. «Вчора 
в мене гості були, // Вони в мене їли й пили. // Ще й дім мені ограбили. // Стару неньку 
зарубали. // А миленьку собі взяли» [16: 237–238].

Викрадення людини може виступати компонентом більш масштабного злочинного 
задуму. Балади презентують уявлення про викрадення з метою подальшої експлуатації і 
статевого рабства: «Ой зацвіло синє море // Разними цвітами. // Хоть цвітами, не цвітами, 
// Та все кораблями. // Поміж тими кораблями бурлаки гуляли, // Вони собі красну дівку 
на ніч підмовляли. // Напоїли красну дівку. // Та й спать положили: // – Ой спи, дівко, ой 
спи красна, // Доспишся до горя! – // Прокинулась красна дівка // Аж посеред моря: // 
– Ви, козаки, ви, бурлаки, // Що ви наробили, // Що ви мене, красну дівку, // На ніч під-
мовили? // – Уже ж тобі, красна дівко, // З родом не видаться, // Та із нами, бурлаками, 
повік зоставаться» [16: 83–84].

Торгівля людьми або інші незаконні угоди щодо людини частотно представлені у ба-
ладних текстах: «Ходить турок по риночку… // Та й торгує вірменочку… // Зторгував ї не 
за много – // За таляра червоного» [16: 246]. «Прийшов турок із татаром, зачав говорити: 
// «Продай, Роман, Оленочку, – будем добре жити!» // А Роман був запалений, не знав, що 
сказати: // «Так можете, пани турки, Оленочку брати» [16: 242]. Брат чи батько погоджуєть-
ся продати сестру чи доньку чужоземцям, визначено матеріальний еквівалент товару, отже 
реалізовано угоду купівлі-продажу: «В Цариграді на базарі, // Да брат сестру запродає, // 
Та не знає, що взять має. // Вона собі ціну знає: // – Бери гроші не лічачи, // Срібло-злото не 
важачи, // Китаєчку не мірячи. // Десь узявся злий татарин, // Десь узявся презлий панич, 
// Дає гроші не лічачи, // Китаєчку не мірячи» [16: 241]. «Ой був ґазда Андрієчко // Та мав 
дочку Марієчку, // За сім тисяч продав її» [16: 243]. У текстах балад визначаються досить 
високі матеріальні еквіваленти людини, котра є предметом торгу. Це дозволяє припустити, 
що юридичні преконструкти «честь», «гідність» та «воля» у розумінні творців фольклору 
виступали суттєвими аксіологічними одиницями, адже вони завжди корелювали з такою 
важливою культуроправовою константою, як «свобода», вартість якої можна співвіднести 
лише з цінністю людського буття: «На зеленім цариночку // Пили турки горілочку, // Пили, 
пили, підпивали, // А Романа підмовляли: // – Ой Романе, Романочку, // Продай сестру Оле-
ночку // За коники воронії // І за сідла серебнії, // За уздела шовковії // І за станлі золотії, // За 
червоні незлічені, // За таляри незмірені» [16: 240]. «Торгує, купує у пана дівчину, // Дає він 
за неї – двадцять п’ять червонців. // А за її мову – коня вороного, // А за її косу – всю збрую 
на його, // А за її личко дає сіделечко, // А за її вдачу – цілу тисячу» [16: 245].

У баладах знайшли відтворення погляди на залишення людини під заставу: «Сини 
мої дорогії, // Сідлайте коні воронії. // Ой сідлайте ще й сідлайте, // Сестру свою доганяй-
те. – // Гнали, гнали не догнали, // Й у Варшаві – там застали. // У Варшаві там застали 
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// В шинкарочки на заставі, // Назад ручки зв’язані» [16: 85]. «Пасло дівча та й гусоньки 
// Коло білої доріженьки. // Там фурмане та й їхали, // Та й они го поїмали. // Як они го 
поїмали, // До коляски го всадили, // Качмаречці заставили. // За сто златих, за червених, 
// За перстень сріберний» [17: 37–38]. Залишення людини під заставу інтерпретується як 
грубе попрання її прав.

Аналізовані тексти досить широко презентують уявлення про нанесення людині ду-
шевних страждань у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи 
близьких родичів: «Прийшов Роман домочку, склонив головочку: // Біду, браття, я наробив: 
продав Оленочку». // А Оленка як то вчула, зачала плакати: // «Не жалував рідний братчик 
мене продавати». // Пішла в потік Оленочка та й водички брати, // Подумала вона собі: 
яку смерть завдати. // Подумала Оленочка та си й утопити, // А водичка, а маленька, – що 
буду робити? // Подумала Оленочка та й си завісити – // Смерічечки а маленькі, не будуть 
держати. // Вертається Оленочка до свого домочку // Та вже шиє до вінчання новеньку со-
рочку. // Вже і шиє до вінчання, обшиває поле, // Ідуть турки на два шнурки на широкім 
полі. // Вертається Оленочка до своєї комори, // Почала вона збирати свої й усі збори… 
// Як ударив турок коня та й пішов ланами, // То Оленка, молоденька, вмилася сльозами» 
[16: 242]. «Турки село зрабували, // Дві сестриці рідні взяли; // Самі пішли коненкою, // Їх 
повели терненкою. // А терненка в ніжки коле, // Кровця сліди заливає. // Кровця сліди за-
ливає, // Чорний ворон надлітає – // Тоту кровцю випиває. // Сестра до сестри промовляє: 
// – Проси, сестро, в турка ножа, // Косу-росу відтинати // Та на Дунай закидати. // Прийде 
мати води брати, // Буде коси пізнавати. // Буде коси пізнавати, // Будуть коси промовляти: // 
«Гей, мамочко, да й рідненька, // Перекажи да й до ненька, // Най се ненько не турбує, // Най 
нам сукні не гаптує; // Бо ми сукні повтрачали // Під явором зелененьким // Йа з турчиком 
молоденьким» [16: 235–236]. З народної точки зору, порушенням прав матері є завдання їй 
моральної шкоди у зв’язку з передачею розбійникам чи вбивством її дитини: «Ходе стара 
мати, дочку шукає, // В вишневім садочку промовляє: // – Рушнички мої шиті, біленькі! // 
Чи мені вами дубки в’язати. – // Вже мені дочки заміж не давати: // Узяла дочку темна нічка, 
// Випроводжала невісточка. // Скатерті мої білі тоненькі, // Чи мені вами гори встилати – // 
Вже ж мені дочки заміж не давати: // Узяла дочку темна нічка, // Випроводжала невісточ-
ка!» [16: 184]. «Біжить ненька, руки ломить, об дорогу б’ється, // Лежить доня серед двору, 
кров із неї ллється, // А дитятко коло неї як рибонька в’ється» [17: 195].

Деформація нормальних життєвих зв’язків та стосунків із оточуючими не лише за-
вдає людині страждань, але й часто приводить до її смерті. Детермінантами порушення 
цілісності волі особи, а отже й опосередкованими причинами її загибелі, з народної точ-
ки зору, можуть бути батьківські заборони щодо вибору пари: « – Ой дівчино моя мила, 
що мені робити, // Що не велить батько й мати тебе бідну брати? // – Як не велить батько 
й мати мене бідну брати, // То їдь на Вкраїну, багатшу шукати, // – Ой об’їздив усі села, 
усі города, // Та не найшов кращу тебе, як ти сирота. // – Женись, женись, мій миленький, 
а я остаюсь, // Як буде в тебе весілля, – прийду подивлюсь. // – Подивися ти на мене, а я 
на тебе, // Покотяться дрібні сльози у тебе й в мене. // – Женись, женись, мій миленький, 
я ляжу й умру, // А ти прийдеш, мій миленький, та й зробиш труну. – // Як несли її до 
гроба здвигнулась труна, // Молоденький козаченько зчорнів як земля. // – Розійдіться, 
добрі люди, дайте мені стать, // Неживую поцілую, бо будуть ховать. – // Іде миленький 
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додому, йде хиляється, // За бідною сиротою угробляється» [16: 38]. «Любив козак ді-
вчиноньку, // Думав її взяти, // Через лихі воріженьки мусив покидати, // Через лихі ворі-
женьки ще й лихая мати: // – Покинь, сину, цього тижня дівчину кохати! – // А в неділю 
дуже рано, рано до схід сонця, // Побачила миленького, стояв край віконця: // – Подивися, 
мій миленький, хоч ще раз по мині, // Бо побачиш головоньку на залізній шині» [16: 39]. 
Зрада також спричиняє тяжкі душевні страждання, що можуть мати смертельні наслід-
ки: «Ясно сонце сходить і ясно заходить // Івась до Марусі щовечора ходить. // Івась до 
Марусі щовечора йде, // «Добрий вечір», – каже, ще й ручку дає. // Маруся веселая, як 
ясне сонце гріє, // Кажуть товариші, що в Йвася весілля. // Молодому Йвасеві заповідь 
скінчили, // Молоду Марусю лікарі лічили. // Лічили, лічили не переставали, // Молодій 
Марусі в руки свічку дали. // Прийшов Йвась зі шлюбу, мати му сказала: // – Вже твоя 
Маруся богу душу дала» [16: 37–38]. 

Змальоване у баладах злочинне приниження честі і гідності супроводжується циніч-
ною узурпацією волі потерпілої особи, аж до того, що кривдник бере на себе право у глум-
ливій формі визначати найменші деталі приватного буття жертви: «Питається дівчинонька 
// В молодого козаченька: // – Де будемо сю ніч ночувати? // – Ой де буде жито жате, // То 
там будем ночувати, // Молодая дівчинонько! – // Питається дівчинонька // В молодого 
козаченька: // – Що будемо постилати? // – Ой у тебе запащина, // А у мене сірячина, // То 
те будем постилати! – // Питається дівчинонька // В молодого козаченька: // – Чим будем 
укриваться? //– Як наступить чорна хмара, // То вона нас повкриває, // Молодая дівчинонь-
ко! – // Питається дівчинонька // В молодого козаченька: // – Ой чим будем умиваться? 
// – Я вмиюся росоньками, // Ти вмиєшся слізоньками, // Молодая дівчинонько! – // Пита-
ється дівчинонька // В молодого козаченька: // – Чим будемо утиратися? // – Ой я утруся 
китайкою, // Тебе утру нагайкою, // Молодая дівчинонько!» [16: 71]. Приниження честі і 
гідності зведеної дівчини підсилюється пропозицією відкупу за вінок: «На тобі, дівчино, 
сто рублів на мило, // Сто рублів на мило, а двісті на пиво, // Милом умивайся, пивом на-
пивайся, // Щоб мати не знала, чого біла стала» [16: 90]. Зневажливе ставлення кривдника 
до жертви є додатковим доказом порушення її прав: « – Прощай, прощай, прощай не жу-
рися, // Ще я молод, я ще не женився. // Ще я молод, я ще не оженюся, // Не раз, не два з 
тебе насміюся» [16: 98]. Приниження честі й гідності зазвичай є наслідком зловживання 
довірою: «За вінок сто злотих, а за цноту тисяч, // Обіцяв жовнярик при вівтарі присяг! // 
– Присягну, присягну, але ж бо не тобі, // Тільки тій шабельці, що ношу при собі» [16: 91]. 
«Не бійся, дівчино, не бійся нічого, // Я хлопець молодий, не зрадив нікого. // Не зрадив 
малої, не зрадив старої, // Не зраджу тебе, дівки молодої» [16: 90]. Зловживання довірою 
і підмова потенційної жертви на мандрівку є початковим етапом злочину проти честі й 
гідності: «Кидай, дівчино, сію долину, // Вандруй зо мною на Україну, // На Вкраїні, в Запо-
рожжю, // Козаченьки пробувають, // Красних панянок не мають; // Лиш в нас гори золотії, 
// А річеньки медовії, // А травоньки шовковії» [16: 72]. «Козак коня напуває, // Дівчину 
підмовляє» [16: 73]. «Не против дня – против нічки // Підмовляє козак прічки // Молодую 
дівчиноньку» [16: 71]. Потенційна жертва має право дотримуватися заведеного порядку й 
намагатися убезпечити свою честь і гідність, висловлюючи ініціаторові колізії заперечення 
чи сумніви щодо доброчесності його намірів: «Не ходи, козаче, під мою комору, // Я дівка 
молода, боюсь поговору» [16: 90]. « – Чи ти ж тії шляхи знаєш, // Що ти мене підмовляєш, 
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// Молоденький козаченьку? // – Коли б же я шляхів не знав, // То б я тебе не підмовляв, // 
Молоду дівчиноньку» [16: 71]. Злочин проти честі й гідності супроводжується обманом: 
« – Мандруй, мандруй, дівча, з нами, // Ліпше буде як у мами: // У нас криниці рубленії, // 
У нас ріки медянії, // У нас верби груші родять, // В нас дівки в злоті ходять» [16: 73]. «В 
Станіславі на риночку // П’ють жовняри горілочку…// П’ють, п’ють підпивають, // З собов 
Рейзю підмовляють: // – Рейзю, Рейзю, молодая, // Покинь свого халабая, // Ходи з нами 
вандрувати, // Мід-горівку шинкувати» [16: 82].

Підрив людської довіри також є проявом порушення цілісності честі й гідності: «Ой 
вийду я на ту гору, терном поколишу, // На кого я, товаришу, цю дівчину лишу. // – Лиши, 
лиши, товаришу, цю дівку на мене, // Буду її доглядати ще лучче за тебе. // Доглянь, до-
глянь, товаришу, мені цеї дівки, // Як вернуся, вислужуся, – нап’ємось горілки. // Служив 
козак у солдатах недовго, три годи, // Як приходить додомоньку, мале дитя ходить. // – А 
щоб тебе доглядала лихая година, // А де взялась у дівчини малая дитина. // – Лучче 
було з коня впасти й головоньку вбити, // Як на тебе, товаришу, цю дівку лишити» [16: 
70]. «Ой зійшли, зійшли дві зірниченьки ясні, // Надвандрували два козаченьки красні. // 
Як вандрували, то з собов говорили: // – Де б ми собі дівчину на ніч підмовили. – // Ой 
вандрували стежечков поза хати, // Вийшла дівчина з криниці воду брати. // – Поверзь, 
дівчино, ту воду з коновками, // Вандруй із нами, красними козаками! // – Ой пішла ж 
би я із вами вандрувала, // Коли б то я ся зрадоньки не бояла. // – Вір нам, дівчино, на 
козацьке слово, // Ми не зрадили ще в світі нікого. – // Ой лишень дійшли до вишневого 
саду, // А вже зробили над дівчиною зраду. // – Ой де ж ся діло ваше козацьке слово, // 
Що не зрадите на сім світі нікого. // Ой коли та йшла з нами вандрувати, // То було собі з 
дому рантушок взяти, // Ой ти виділа, що йдеш на мандрівку, // Було си взяти на дитятко 
кобівку» [16: 83]. « – Зрадил ти ня, милий, та не хочеш взяти. // – Не я тебе зрадив, сама 
ся зрадила, // Темна нічка била, ти по ня ходила. // Ходила, ходила, вигравала в карти, // 
Бо ти так думала, же що будуть жарти» [16: 101].

Злочини проти особистих прав і свобод людини у баладному конструкті представле-
ні уявленнями про ухилення від утримання непрацездатних батьків та зловживання опі-
кунськими правами. Осмислення порушення батьківських прав подається через фіксацію 
фактів позбавлення матері чи батька опіки, що вербалізовано у формі наказу залишити 
синівську оселю: «– Іди, нене, тепера від мене, // Бо прийдуть гості до мене, // Будуть гості 
та в бархатині, // А ти, нене, в подертій свитині» [16: 204]. «Фора, тату, фора // З мой нового 
двора, // Я в столі з панами, // Ти трясеш торбами» [16: 205]. Зменшення особистих прав і 
свобод потерпілої особи фіксує наратор: «Пішла мати за нові ворота, // Стала мати, як бідна 
сирота, // Забрехали вражії собаки, – // Мати дума, що йде син прохати. // А він не йде мате-
рі прохати, // А він іде далі проганяти» [16: 204]. Літня непрацездатна людина розуміє, що 
втратила через злу волю власної дитини права: «Пішла мати крутою горою, // Зустрілася з 
рідною дочкою. // – Чого, мати, ти тут ходиш-блудиш, // Чого, мати, білим світом нудиш? 
// – Ходжу, доню, ще й буду ходити: // Ні при кому і віку дожити!» [16: 204].

Зловживання опікунськими правами представлено у стосунках мачухи та сиріт. Си-
роти зазнають суттєвого обмеження можливостей: «Ей бо ми маємо люту мачоху, // Та 
вона нас спалить на дрібний попілець, // Она нас посіче на загородойці…» [16: 219]. 
«Тобі буде, тату, головонька змита, // А нам буде, тату, вона щодня бита. // Тобі буде, тату, 
білу постіль слати, // А нас буде, тату, з хати виганяти. // Тобі буде, тату, їсти-пить давати, 
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// А нас буде, тату, вона проклинати» [16: 219]. Деформацію правового потенціалу ді-
тей, що змушені жити з мачухою, визнає їх рідний батько: «Я з первою добре жив, // А 
з другою діти мав. // А з третьою розігнав. – // Один каже: – Наймуся. – // Другий каже: 
– Втоплюся. – // Третій каже: – Піду в ліс, // Нехай мене звір із’їсть» [16: 220]. Зловжи-
вання опікунськими правами супроводжується приниженням гідності сиріт, нанесенням 
їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості: «Як она нас миє, // Поза карк нас биє, 
// Як вона нас чеше, // З голови кров тече. // Своїм дітятонькам // Колачики пече, // А нам 
сирітонькам з отрубів загнете» [16: 223].

Предикативний ряд, пов’язаний з уявленнями про злочини проти честі, гідності та 
інших особистих прав людини, представлений одиницями: бив, катував, мордував, згу-
бив, зрадив (зґвалтував) та ін. Бити – завдавати ударів кому-небудь [18 (1: 168)]: «Чоловік 
жінку б’є, катує, // Що вона йому не статкує» [16: 182]. Зраджувати – займатися зрадни-
цтвом, діяти підступно, віроломно по відношенню до кого-, чого-небудь [18 (3: 696)]. «…
взяв дівча за руку, // Повів під калину та й зрадив дівчину, // Як зрадив дівчину та й на 
коня кивнув. // Молодій дівчині сто червонців кинув» [16: 90]. У текстах балад дієслово 
«зрадив», застосовується для характеристики насильницьких дій чоловіка по відношен-
ню до жінки і вживається у значенні «зґвалтував».

Таким чином, лінгвоконцептологічне вивчення народних інтерпретацій злочинів, 
відтворених українськими баладами, відкриває перспективи моделювання процесів піз-
навальної діяльності творців і носіїв усної традиції; сприяє упорядкуванню результатів 
внутрішнього рефлексивного досвіду, пов’язаного з формуванням первісних уявлень про 
різноманітні способи порушення прав людини; розкриває механізми творення концепту-
альних структур на базі інформації, яка, апелюючи до різних сфер етнодетермінованого 
знання, доводить непересічну значущість правових констант «воля», «честь», «гідність».

Перспективи дослідження пов’язуються з лінгвоконцептологічним вивченням балад-
них уявлень про способи реалізації злочинів проти власності.
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cULtUrAL modeLs in the coGnitiVe FrAmeWorK

В статті доводиться необхідність вивчення способів репрезентації соціокультурних 
знань в дискурсі. Особлива увага приділяється особливостям взаємозв’язку між мовою, 
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культурою і пізнанням, які забезпечують адекватну інтерпретацію моделей загальних 
та культурних знань, що трактуються як структурована система, об’єктивована в 
дискурсі.

Ключові слова: соціокультурні знання, моделі знань, структурована система, 
об’єктивація, концептуалізація.

В статье обосновывается необходимость изучения способов репрезентации социо-
культурных знаний в дискурсе. Особое внимание уделяется особенностям взаимосвязи 
между языком, культурой и познанием, которые обеспечивают адекватную интерпре-
тацию моделей общих и культурных знаний, рассматриваемых как структурированная 
система, которая объективируется в дискурсе.

Ключевые слова: социокультурные знания, модели знаний, структурированная си-
стема, объективизация, концептуализация.

The article highlights the necessity to study the ways that provide representation of socio-
cultural knowledge in discourse with emphasis on the interdependence between language, 
culture and cognition, that ensure adequate interpretation of general and cultural knowledge 
models, viewed as a structured system, manifested in discourse. 

Key words: socio-cultural knowledge, knowledge models, structured system, manifestation, 
conceptualization.

Cognitive linguistics offers a new paradigm for the study of language and discourse, that 
is based on the theoretical assumptions which view linguistic knowledge as an indispensable 
component of general cognition and thinking, and reveals the importance of mental images, cog-
nitive processes, conceptualization, prototype phenomena in the research into the relationships 
between language, culture and cognition from the theoretical perspectives [1; 2; 3; 8; 10]. The 
new approach treats language as an integral part of culture and cognition, that enhances their 
understanding through systematic analysis of language, both qualitative and quantitative, and that 
demonstrates how language as a subsystem of culture interacts with cognition and how cognition 
is manifested in language via diverse linguistic means and devices.

Numerous studies of meaning have to deal with the research of the elaborate and complex 
cognitive processes and procedures that might help explain the main peculiarities of the lan-
guage use, the role, linguistic signs play in representing the objective world and its various 
aspects, as well as enhance the investigation of the interrelations between verbal and cognitive 
domains [4; 9; 11; 12]. The basic meaning of linguistic elements, used in speech, is believed 
to be cognitive, in the sense, that it is the aspect of meaning that makes delivering messages 
between speakers possible and ensures adequate interpretation in the communicative situation 
(context), thus enables speakers to exchange relevant information. 

Cognitive framework pursues explanations for the number of linguistic phenomena that 
can not be depicted within conventional approaches to the study of language and its various 
meanings. The theoretical assumptions of cognitive linguistics provide grounds for the creation 
and subsequent use of cognitive principles that have been worked out on multiple method-
ological backgrounds with the consideration of the major findings in semantics, pragmatics, 
discourse analysis, theory of communication, artificial intelligence etc. 

Interpretation, believed to be conceptually driven, is based upon processing information 
that is encoded in the text (message). Perceiving any piece of information we deal with it 
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in a special way that is predetermined by expectations, beliefs, attitudes, prior knowledge, 
individual characteristics, emotions and other variables, connected with the knowledge of the 
context. So the study of the text, that aims at its interpretation, is concerned with a broad range 
of phenomena, including the nature of meaning, the role of language elements, the effect of 
pragmatics on the understanding of the verbally manifested structures [13; 14]. 

While experiencing diverse situations people cognize the physical world, this way getting 
knowledge of its basic particularities (people, events, places, time and spacial relations, social 
and cultural characteristics etc.). The next important step is connected with abstractions and 
generalizations that are derived. This way, general rules, models, structures, routines and strate-
gies are formed to be used in the future to interpret events and situations, verbal messages and 
psychological states. All these generalizations form special systems (models) of knowledge, 
cultural knowledge constituting their inseparable part.

Processing a literary text the reader makes use of the abstract model of reality, the general 
conceptual code, a theory of the world, that are transferred upon the literary text, the reader is 
involved in the interpretation, using the mechanisms and algorithms, acquired previously in the 
process of experiencing the real world.

Cognition can be thought of as the act or process of obtaining knowledge, including per-
ceiving, recognizing, reasoning and judging. It also involves thinking, knowing, remembering, 
categorizing, and problem solving. As to language, it refers to a system of symbols that is used 
to communicate information and knowledge. 

One of the early debates about linking culture, language and cognition is connected with the 
issue of how people, who speak different languages think about and experience the world, as well 
as whether these differences in thinking are due to the structural and lexical differences in the 
languages. The famous ‘linguistic relativity hypothesis’ claims that people’s thinking is relative 
to their language [15]. Given this assumption we can explain cultural differences in cognition by 
looking at the differences in the languages spoken in different cultures, although research results 
on the linguistic relativity hypothesis are not clear-cut. Many linguists have agreed on its milder 
version: they believe that thinking is not determined by the language entirely, as the ways and 
perspectives from which we talk about people, objects or events focus on certain aspects of these 
events, participants (people) or objects. Thus, it is obvious that in different languages there are 
different linguistic elements and devices that provide communication about certain events or 
situations. One of the important considerations in this respect is connected with culture models: 
whatever information / knowledge / experiences are encoded in a culture’s language, it must be 
considered important. It was this modified understanding of linguistic relativity hypothesis that 
resulted in the recognition and establishment of “politically correct” language. 

The study of the relationships between language and thought from the linguistic, philo-
sophical and cognitive perspectives is impossible without taking into account the results of the 
study of conceptualization, that is of primary importance for the understanding of the language 
use and interpretation of speech. Conceptualization, commonly believed to be a fundamental 
human ability, still requires further investigation due to its dual character – linguistic and non-
linguistic [11]. Non-linguistic conceptualization reflects peculiarities of cognitive process and 
deals with mental units and structures that are considered prior to lingual representation. It is 
viewed as a clear, helpful and stimulating exploration of the prototype approach that can be 
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applied to a wide range of problems and questions about language and thought, the most im-
portant being the nature of verbal representation of knowledge.

Regarding categorization, linguists suggest the notion of procedural knowledge that deals 
not so much with general knowledge structures as with the ways knowledge is used. The com-
plexity of this notion calls for its research from different perspectives, focusing primarily on 
the structure of cognition and linguistic categories, as well as on the cognitive and linguistic 
processes that are dominant in the formation of the category.

There are multiple ways to describe knowledge structure / organization that corresponds 
to the representative unit of cognitive character. One of the widely recognized units of cogni-
tion – frame – is believed to include a number of elements and their patterned configurations 
that represent information. Another cognition unit, regarded to be universal, is a schemata that 
represents information about objects and events, viewed as sets of variables / slots, that specify 
particularities of attributes or objects [11; 13]. A script, viewed as a dynamic schema, in which 
a series of conventional actions takes place, is another format to represent knowledge. Sche-
mas, schemata and scripts also provide structures of expectations that are based on previous 
experiences: they are built on cultural and societal information about different actions, routines 
and models. These characteristics ensure that people are able to deal with new situations, events 
and occurrences and consequently, to interpret them adequately. 

Dealing with the study of the ways language represents cultural differences, it is impor-
tant to emphasize its social significance. In this respect it is necessary to address the notion of 
cultural identity of the speaker, as it is one of the crucial factors to guide interpretation of the 
verbal messages in terms of roles, status, education, background, gender and other character-
istics. The study of the world cultures resulted in clear understanding of the fact that different 
groups not only have different languages, they have different world views which are reflected 
in their languages. Cultural knowledge is an essential part of general knowledge organization 
that provides foundations for adequate understanding of cognition predetermined by social and 
ethnographic peculiarities of the community. The notion “social world” reflects the importance 
of context, connections across social, cognitive and discourse dimensions of language and its 
use, and to communication between individuals or across social groups. Cultural knowledge 
is dealt with as both a matter of language and of thought as it is through linguistic means that 
cultural knowledge is manifested in the text. 

The complexity of the problem of interrelation between culture, language and cognition is 
conditioned by the fact that these entities accumulate a large amount of knowledge, the mem-
bers of the culture or/and society acquire and share to interpret information adequately in the 
context of a concrete situation in accordance with the conventional routines. 

There are numerous definitions of culture, the most common one claims that culture is a so-
cial institution, historically transferred system of symbols, meanings and norms shared by a group 
of people united by certain peculiarities (such as common origin, ethnical identity, social status, 
education etc.) or as the customs, beliefs, art, music, and all the other products of human thought 
made by a particular group of people at a particular time. An alternative approach interprets 
culture in terms of societally conventional patterns that are dealt with in social culture, that in its 
turn is defined as social behavior, featuring conventions, stereotypes and values that are shared by 
community members and are used for self-identification within a certain social group [16].
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Cultural knowledge, fixed in cultural meanings, constitutes part of general knowledge or-
ganization, so it provides mechanisms for adequate understanding of social and ethnographic 
peculiarities of human cognition. Cultural knowledge is represented in cultural models that are 
the presupposed, taken-for-granted models of the world that are widely shared (although with 
the possibility to be relevant alongside alternative models) by members of a society and that 
play an enormous role in the understanding of the world (world view) on the part of the people 
and predetermine their behavior in it [7]. We believe that cultural knowledge is organized in 
sequences of prototypical events, characterized by dynamic change due to the nature of the 
entities they represent. Cultural models standardize experiences, imprinted in the social world 
and the physical world we live in via a specifically systemized structure of conventionally 
recognized notions. 

The way human cognition and thinking work can be exemplified by the extract from the 
chapter under the title “The Intelligence Test’, from the novel “WHITETHORN WOODS” by 
Binchy M. The title triggers the interpretation scheme, that is based on the knowledge of the 
procedure of the test and prompts possible ways, in which the situation described can be inter-
preted. Numerous linguistic devices reveal the mechanism of the child’s thinking, depicting her 
confidence, hesitations, disbelief and various emotions, involved in the process. 

It would all depend on the test.
       … 
Then they came to the identifying objects bit.
They were all on cards and to be honest it was very easy at the start: rabbits, and house, and 

sunflowers, and buses, and things. And we moved on to what might have been the slightly harder 
things. Now I don’t want to get too confident but these weren’t too bad either. Things like a truck, 
or a food mixer, or a violin, or a saxophone. But there was one I couldn’t work out at all.

It was shaped like a triangle. I turned the card round for a bit until I could get a better look 
at it. No, I still couldn’t see what it might be, the drawing was very simple, too simple; there 
were no real clues. 

‘I’m afraid I have no idea’, I said apologetically.
      …
I stared at the triangle until my eyes hurt. Was this what was going to keep me out of a 

great school? Did this stand between me and a terrific education? Would I be back in my old 
school, peering and straining and missing a lot of it? 

      …
No, I’m sorry, it really has defeated me,” I said to Caroline.
‘Just guess,’ she begged.
‘Well, it is only a guess,’ I warned her.
‘That will be fine,’ she said.
‘It could be Cheshire,‘ I said doubtfully. ‘A slice of Cheshire taken from the block but it 

might be Cheddar. I’m torn between the two of them.‘
And then everything changed. They all seemed to be dissolving into tears and shaking 

each other’s hands and hugging me. Caroline had as many tears on her face as Mum and Dad 
had. Apparently after all my nearly killing myself trying to work out what variety it was, the 
word ‘cheese’ was all they had wanted me to say. Imagine. They didn’t even know what kind of 
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cheese it was, they just wanted the word. And the fact that I thought this was too easy a ques-
tion had just settled everything [5: 388-393] .

Domains of knowledge include physical world, socio-cultural and psychological worlds 
(world models); consequently, cultural models contain psychological features and include along-
side the physical world two other major components – societal world and individual (personal) 
world, which are subject to constant modification and change [6]. Both components are structured 
by a number of subcomponents that include a variety of factors and parameters, interrelated and 
interdependent due to their crucial importance for representing experiences, knowledge and in-
formation adequately. To interpret cultural meanings in a relevant way, linguists should take into 
consideration the complex relations between thought, intention, action, and performance.

Conceptualizations in language of physical and mental interaction can correspond closely 
to the commonsense concepts of physical and psychological properties in our mental-model 
domain. So structural parallels between language and other cognitive domains have to be re-
searched, as language incorporates a system that pertains to reasoning, not only in epistemic 
and evidential forms (marked distinctions as ‘known as fact’, ‘inferred’, ‘deduced’, and ‘con-
sidered probable’) a system that appears to parallel much in our general cognitive domain of 
reasoning. The study of written discourse proves that the linguistic system functions on the 
distinctions between different types of information, namely ‘given’, ‘new’, and ‘in focus’ 
that seem to have correlations in the system of ‘orienting responses’, which includes such 
comparable factors as ‘familiar,’ ‘surprising,’ and ‘at the focus of attention’ [10]. In order to 
understand the connections between language and cognition better it is necessary to explore 
further the relationships between the conceptual structuring in language and that in other 
cognitive domains.

To conclude, the cognitive view of cultural meanings is inseparable from such important is-
sues as world models, cultural knowledge models, cultural identity of the speaker. The theoretical 
framework of cognitive paradigm and critical observations reveal that there may be a fundamen-
tal core of conceptual structure that is common across cognitive domains, though each domain 
will have features of structure not shared by others. Further research, that requires a cooperative 
venture among the cognitive disciplines, is to contribute to the determination of the overall char-
acter of conceptual structure in human cognition and its verbal manifestation in discourse.
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ЕКСПЛіКаЦіЯ інтЕртЕКСтуаЛЬноСті в ангЛомовному 
ПоСтмодЕрніСтСЬКому ХудоЖнЬому тЕКСті

Стаття присвячена проблемі інтертекстуальності, яка є вирішальним чинником 
текстової комунікації і композиції англомовного постмодерністського художнього тек-
сту. Інтертекстуальність втілюється в різних видах і формах міжтекстової взаємодії як 
одна з можливостей створення нового текстового змісту, змістовної поліфонії тексту, і 
має здатність генерувати нові смисли через взаємодію з іншими смисловими системами. 
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Ключові слова: інтертекстуальність, постмодерністський текст, ремінісценція, 
алюзія, цитата, пародія, колаж.

Статья посвящена проблеме интертекстуальности, которая является решающим 
фактором текстовой коммуникации и композиции англоязычного постмодернистско-
го художественного текста. Интертекстуальность воплощается в различных видах 
и формах межтекстового взаимодействия, как одна из возможностей создания ново-
го текстового смысла, смысловой полифонии текста, которая способна генерировать 
новые смыслы путём взаимодействия с другими смысловыми системами.

Ключевые слова: интертекстуальность, постмодернистский текст, реминисцен-
ция, аллюзия, цитата, пародия, коллаж.

The article is devoted to the problem of intertextuality which is the crucial factor in the 
textual communication and composition of English postmodernist fictional text. Intertextuality 
is realized in numerous ways and forms of intertextual interaction as one of the possibilities to 
create new textual sense, notional polyphony of the text, and which is capable to originate new 
sense through interaction with other sense systems.

Key words: intertextuality, postmodernist text, reminiscence, allusion, citation, parody, 
collage.

Термін інтертекстуальність з’явився наприкінці 60-х років ХХ ст. у працях Ю. Кріс-
тевої для позначення методу дослідження тексту як знакової системи, пов’язаної з інши-
ми семіотичними системами, що імпліцитно або експліцитно кореспондують між собою, 
створюючи при цьому складне плетиво взаємозв’язків своїх семантичних, структурних 
або дискурсивних значень [1: 21–22]. Р. Барт стверджує, що „текст треба розглядати не 
як завершений, закритий продукт, а як прогрес продукування, „підключений” до інших 
текстів, інших кодів (це і є інтертекстуальність), і за допомогою цього артикулюється в 
суспільстві та історії не способами визначення, а цитування” [2: 497].

 На думку У. Еко, інтертекстуальність – головна ознака тексту. Вона присутня й від-
чутна при роботі над твором, бо „матеріал виявляє природні якості, але й нагадує про 
культуру, яка його сформувала” [3: 432]. Поняття інтертекстуальності загальноприй-
няте у текстологічній теорії постмодернізму французьких постструктуралістів і декон-
структивістів, у системі координат якої „взаємодія тексту зі знаковим фоном виступає 
як фундаментальна умова смислотворення” [4: 333]. Воно артикулює взаємодію тексту 
із семіотичним культурним середовищем як інтеріоризацію зовнішнього [4: 333], та є 
основним для аналізу творів постмодернізму. Це засіб аналізу ХТ і техніка визначення 
світосприйняття людини, її постмодерної чуттєвості. Інтертекстуальність розмиває тек-
стові межі, через що текст не є завершеним, закритим. Його структурними принципами 
є внутрішня неоднорідність, відкритість, множинність. 

Наприклад, у романі А.С. Байєтт „Angels and Insects” (який складається з двох час-
тин – „Morpho Eugenia” і „The Conjugial Angel”) знаходимо безліч інтертекстуальних 
паралелей на сюжетно-композиційному, ідейно-тематичному і художньо-образному рів-
нях із романом Дж. Фаулза „The French Lieutenant’s Woman”. Обидва твори є варіанта-
ми роману виховання, в якому відбувається становлення героя через випробування під 
керівництвом наставника, роль якого виконують Сара Вудраф для Чарльза Смітсона і 
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Метті Кромптон для Вільяма Адамсона. Хронотоп романів – вікторіанська Англія 60х 
років ХІХ ст. Герой „Morpho Eugenia” Вільям Адамсон нагадує Чарльза Смітсона. Це 
простежуємо у прізвищах і захопленнях головних героїв: Адамсон – син Адама, першого 
чоловіка, який називає невідомі види метеликів; головний герой роману А.С. Байєтт – 
ентомолог. Чарльз Смітсон – син Сміта (найбільш поширене прізвище англійців, збірний 
образ вікторіанського джентльмена), який цікавиться закам’янілостями, – палеонтолог. 
Зацікавлення героїв наукою пояснюється всезагальним захопленням вікторіанської Ан-
глії теорією еволюції та природничо-науковими дослідженнями.

Образ Євгенії Алабастер із „Morpho Eugenia”, яку детально змалювала А.С. Байєтт, 
перегукується з Ернестиною Фрімен, дочкою багатого комерсанта з роману Дж. Фаулза: 
„Ernestina had exactly the right face for her age…Her gray eyes and the paleness of her skin 
only enhanced the delicacy of the rest…But there was a minute tilt at the corner of her eyelids…
to extend the same comparison, as faint as the fragrance of February violets – that denied…her 
apparent total obeisance to the great god Man” [5: 25]. „They [the sisters] were all three pale-
gold and ivory creatures, with large blue eyes and long pale silky lashes visible only in certain 
lights and shadows…The eldest, Eugenia…had a cluster of violets at her breast, and more 
violets at her waist, and violets and ivy woven in and out of her sleek golden head” [6: 4].

Традиційний для вікторіанського роману любовний трикутник у Дж. Фаулза – це 
стосунки Чарльза, Ернестини і Сари. Чарльз Смітсон, який обіцяв одружитись з Ернес-
тиною, а закохується у Сару, потрапляє у складну ситуацію вибору – почуття обов’язку 
або веління серця. Любовний трикутник у романі А.С. Байєтт – це спочатку стосунки Ві-
льяма, Євгенії та Едгара, а згодом Вільяма, Євгенії і Метті (ситуація схожа до роману Дж. 
Фаулза). Мотив таємниці, що оточує Сару протягом усієї оповіді, також відображається 
у „Morpho Eugenia” – у ретельно прихованих стосунках Євгенії з рідним братом Едга-
ром і обставинах смерті її нареченого капітана Ханта. На перших сторінках роману „The 
French Lieutenant’s Woman” Чарльзу розповідають „легенду” про Сару Вудраф – покину-
ту коханку французького офіцера, і так само в „Morpho Eugenia” Вільяму розповідають 
історію про нещасне кохання Євгенії: „She was to be married, you see, only Captain Hunt, 
her fiancй, died quite suddenly. It was a terrible shock, poor Eugenia is only just recovering. 
It is like being a widow without being married, I think. We don’t talk about it, but everybody 
knows of course” [6: 6].

Сюжетні паралелі доповнюються подібністю авторської манери викладу в романах, а 
саме: присутністю автора-письменника, що віртуозно грає з читачем. Підводячи читача 
до традиційного для вікторіанського роману щасливого фіналу одруження головних ге-
роїв, Дж. Фаулз зауважує, що: „Charles and Ernestina did not live happily ever after…” [5: 
337], і вибудовує на принципі невиправданого очікування потрійний варіант кінцівки: 
„Charles was no exception; and the last few pages you have read are not what happened, but 
what he spent the hours between London and Exeter imagining what might happen” [5: 339].

Подібний інтерактивний діалог із читачем, долучаючи його до розвитку подій, веде 
А.С. Байєтт на сторінках „Morpho Eugenia”: „And so he lived happily ever after? Between 
the end of the fairy story with its bridal triumph, between the end of the novel, with its hard-
won moral vision, and the brief glimpse of death and due succession, lies a placid and peaceful 
pseudo-eternity of harmony…” [6: 80].
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Відтак однією з особливостей роману „Angels and Insects” (1995) є його еклектичний 
інтертекстуальний характер. Тут бачимо чимало прислів’їв, біблійних та інших цитат, 
уривків з поезії Б. Джонсона, Дж. Мільтона, Р. Браунінґа, поетичні рядки яких слугу-
ють передачі ментальності вікторіанського періоду: моралі та сексуальної амбівалент-
ності. Тобто зображуваний художній світ роману сповна експлікує вікторіанську добу 
з її естетичними смаками, зображаючи спосіб життя та стан людської думки тих часів: 
„The authorities agree that those so-called sons of God are the fallen angels who fell into 
corruption out of their lust for earthly beauty, as certain among the angels are prone to do, as 
Swedenborg has also revealed. Even St Paul, I may tell you, in a most interesting text, warns 
against the excessive angelic desire for female corporeality. He requires women to be covered 
in the congregation, for a reason, which is that the head of every man is Christ, and the head of 
the woman is the man, so the man ought not, St Paul says, to cover his head, forasmuch as he 
is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.

For the man is not of the woman; but the woman of the man.
Neither was the man created for the woman; but the woman for the man” [6: 279].

Яскравим прикладом інтертекстуальних зв’язків слугує роман П. Акройда 
„Hawksmoor” (1985). Як біограф Т. Еліота і Ч. Дікенса, П. Акройд пише романи, які від-
чутно перегукуються з їхніми творами та наслідують їх. Його романи мають посилання 
на інші тексти, й на власні, також. На думку А. Фоккема, у творах П. Aкройда домінують 
такі теми, як надприродне, жах, страх, божевілля, а включення інтертекстуальних поси-
лань (пародії, палімпсесту) відволікають увагу читача від цих головних та зворушливих 
тем [7: 169]. У фінальній сцені роману Даєр та Хоксмур, промовляючи одним голосом, 
передають своє усвідомлення вічності: „I could see only the direction of their dance, both 
backwards and forwards .... And, as we came closer, all the while we moved further apart” [8: 
217]. Воно перегукується з рядками поеми Т. Еліота „Burnt Norton”: „...the dance is, / But 
neither arrest nor movement. And do not call it fixity, / Where past and future are gathered. 
Neither movement from nor towards” [9: 191]. Також у канві роману знаходимо вкраплення 
популярних пісень, приказок, афоризмів та дитячих віршів: 

    „Thomas Hill is not good,
    Chop him up for firewood.
    When he’s dead, boil his head,
    Make it into ginger bread” [8: 30];
  „Kiss me, kiss me if you can
  I will put you in my pan,
  Kiss me, kiss me as you said
  I will fry you till you’re dead” [8: 71].

Як видно з прикладів, ПТ твориться з інших текстів, стосовно інших текстів, причому 
не стосовно минулих, уже створених текстів, а текстів, які будуть існувати і після нього. 
Це тісно переплітається з поняттям інтертекстуальності як „залежністю між творенням і 
рецепцією певного тексту та знаннями учасників комунікації інших текстів” [10: 182].
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До інтертекстуальних зараховують такі літературні засоби, як ремінісценції, алюзії, 
цитати (приховані й неприховані), центони, пародії, запозичення, перифрази тощо, які 
З. Мітосек називає „малим фрагментом чужого висловлення” [11: 345]. Вони передбача-
ють, що, сприймаючи художній твір, у свідомості співвідносяться два плани: вихідний 
контекст, звідки взято ремінісценцію, і новий контекст, створений певним автором. 

Ремінісценції виконують подвійну функцію в тексті: з одного боку, вони виступа-
ють показником літературних контактів, а з іншого, – є потрібним смисловим компонен-
том нового тексту [12: 202]. Наприклад, Вілланель, героїня роману Дж. Вінтерсон „The 
Passion” (1987), характеризує пристрасть як почуття, яке не має постійного і визначеного 
місця, що перегукується з рядками „Hollow Men” Дж. Еліота: „Somewhere between fear 
and sex passion is” [13: 62]; „Somewhere between the swamp and the mountains. Somewhere 
between fear and sex. Somewhere between God and the Devil passion is and the way there is 
sudden and the way back is worse” [13: 68]. 

Алюзія, своєю чергою, – це художньо-стилістичний прийом, натяк, відсилання до 
певного літературного твору, сюжету чи образу, а також історичної події з розрахунку на 
ерудицію читача, покликаного розгадати закодований зміст [14: 29–30]. Використання ав-
тором алюзій, щоб передати своє ставлення до певного явища чи об’єкта, визначає прагма-
тичний аспект їх функціонування. Наприклад: „This was no lukewarm appeal to an exacting 
God but love and confidence that hung in the rafters, pushed open the church door, forced the 
cold from the stone, forced the stones to cry out. The church vibrated” [13: 43]; „Hearts so full of 
longing that these old stones still cry out with their extasy. These are warm churches, built in the 
sun” [13: 63]. Каміння церков у Болоньї та Венеції з роману Дж. Вінтерсон „The Passion” 
(1987) кричать („cry out”), що є посиланням на рядки з Євангелія від св. Луки: „I tell you”, 
he replied, „if they keep quiet, the stones will cry out” (Luke 19: 40) [15: 96]. 

Алюзії також слугують реалізації іншої прагматичної настанови, коли автор-письменник 
зіставляє своїх персонажів або навколишні предмети чи поняття з ідеалом, еталоном сили, 
краси, відомим із міфології або з художньої літератури. У такому контексті алюзії вико-
нують гіперболічну функцію. Алюзія стає елементом наявного тексту і водночас зберігає 
зв’язки з попереднім текстом, сприяючи полісемантичності інтертексту. 

Новий твір є не тільки відображенням уже наявного: автор обов’язково вносить щось 
своє, своєрідне, інтерпретуючи відомі теми, образи; він створює текст, насичений різно-
рідними висловленнями [16: 101]. 

Алюзії, ремінісценції, прямі та непрямі цитати, внесені у текст, утворюють смислове 
поле нового тексту. У ПТ цитати організують за принципом колажу, і нерідко знаки-
символи, знаки-коди літератури, філософії співіснують у ньому на правах повної рівно-
сті, та в кожному знакові-символі закладена смислова множинність. Колаж, таким чи-
ном, „утворює безліч значеннєвих полів, активізація яких залежить від інтелектуального 
й творчого рівня читача” [17: 8]. 

Інтертекстуальність у виокремлених формах вияву в лудичній матерії художнього тек-
сту не є здобутком лише літератури постмодернізму. У багатьох формах, особливо у фор-
мі наслідувань та запозичень, вона існувала в літературі з давніх-давен. Проте раніше, на 
думку О.В. Медведєвої, використання таких прийомів означало вияв поваги до надбань 
попередників і бажання певною мірою прилучитися до їхнього авторитету [18: 215]. 
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У постмодерністському ж контексті інтертекстуальність відіграє роль в утвердженні 
еклектизму та авторитету тексту, неспіввіднесеного з об’єктивною реальністю. Це, сво-
го роду, простір сходження і перетину найрізноманітніших цитат, трансформації різних 
текстів, „включення до тексту інших цілих текстів з іншим суб’єктом мовлення або їх 
фрагментів” [19: 351]. Інтертекстуальність як наявність міжтекстових зв’язків, що ви-
никають у процесі творення тексту з елементів інших текстів або відносно інших текстів 
набуває нової якості: на зміну діахронії у взаємовідносинах між новоствореним текстом 
і тими, що йому передували, приходить синхронія; на зміну лінійним зв’язкам приходять 
нелінійні [20: 203]. 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що через призму інтертексту світ постає як вели-
чезний текст, у якому все колись було сказано, а нове народжується завдяки змішуванню 
елементів для створення нових комбінацій. Відтак інтертекстуальність – це вирішальний 
чинник у текстовій концепції та композиції. Вона втілюється в різних видах і формах 
міжтекстової взаємодії. Це одна з можливостей створення нового текстового змісту, зміс-
тової поліфонії тексту, здатної генерувати нові смисли через взаємодію з іншими смис-
ловими системами. 
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УДК 811.111
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ХронотоП КаК тЕКСт – тиПоЛогичЕСКаЯ КатЕгориЯ
(к постановке вопроса)

Стаття присвячена розгляду та аналізу загальнонаукових передумов і сучас-
них підходів до проблеми хронотопу. Здійснюється огляд існуючих досліджень про 
категорії часу та простору. Розглядаються різні типології часу та простору.

Ключові слова: хронотоп, час, простір, літературний дискурс.
Статья посвящена рассмотрению и анализу общенаучных предпосылок и совре-

менных подходов к проблеме хронотопа. Описываются существующие исследования 
о категориях времени и пространства. Рассматриваются типологии времени и про-
странства.

Ключевые слова: хронотоп, время, пространство, литературный дискурс.
The article deals with the scientific background and modern approaches to the problem of 

chronotope. The actual researches of the categories of time and space are analyzed. Different 
typologies of time and space are considered. 

© Васина И.В., 2011



139

Key words: chronotope, time, space, literary discourse.

Пространственно-временная специфика художественного текста является объек-
том изучения значительного количества научных дисциплин. Категории простран-
ства и времени принадлежат к фундаментальным не только в ряде точных наук, но и в 
большинстве наук гуманитарного цикла таких, как философия, эстетика, искусствоз-
нание, литературоведение, лингвистика. В настоящее время актуальной представля-
ется необходимость рассмотрения данных категорий и как универсальных категорий 
бытия в философском аспекте, и как одних из основных конструктивных свойств 
художественного текста. 

Цель данной статьи заключается в критическом анализе общенаучных предпосы-
лок и современных подходов к проблеме хронотопа. Поставленная цель предполагает 
решение следующих задач: изучить и описать базисные исследования о категориях 
времени и пространства, рассмотреть разные подходы к типологии времени и про-
странства, наметить особенности хронотопа в таких жанрах, как триллер, детектив-
триллер и хоррор.

Проблема художественного пространства и времени впервые была поставлена 
Г.Э. Лессингом в трактате «Лаокоон», а в ХХ веке серьёзный вклад в её изучение 
внесли А.А. Потебня, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Д.С. Лихачёв. Однако существует 
целый ряд проблем, связанных с этими категориями, относительно которых у иссле-
дователей ещё не сформировалось единого мнения. В первую очередь это относится 
к художественному времени. Хотя пространство и время взаимосвязаны (как в реаль-
ной действительности, так и в художественном мире), значительная часть споров и 
разногласий в литературоведении и лингвистике связана именно с категорией худо-
жественного времени.

Общепризнанным является тот факт, что единство пространства и времени (их 
взаимосвязанность и взаимоопределяемость) в современной филологической науке 
фиксируется в термине «хронотоп». Хронотоп – это единство пространственных и 
временных параметров, направленное на выражение определенного (культурного, ху-
дожественного) смысла. Впервые понятие хронотоп было использовано российским 
физиологом, академиком А.А. Ухтомским в контексте его физиологических исследо-
ваний [1]. Широкое распространение в литературоведении, а затем в эстетике понятие 
хронотоп получило благодаря трудам М.М. Бахтина [2;3;4;5;6]. 

А.А. Ухтомский исходил из того, что гетерохрония есть условие возможной гар-
монии: увязка во времени, в скоростях, в ритмах действия, а значит и в сроках вы-
полнения отдельных элементов, образует из пространственно разделенных групп 
функционально определенный «центр». «С точки зрения хронотопа, существуют уже 
не отвлеченные точки, но живые и неизгладимые из бытия события, те зависимости 
(функции), в которых мы выражаем законы бытия, уже не отвлеченные кривые линии в 
пространстве, а «мировые линии», которые связывают давно прошедшие события с со-
бытиями данного мгновения, а через них – с событиями исчезающего вдали будущего» 
[Ухтомский 1973]. По справедливому утверждению Германа Минковского, немецко-
го математика, пространство в отдельности, как и время в отдельности – лишь «тень 
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реальности», тогда как реальные события протекают безраздельно в пространстве и 
времени, в хронотопе. «И в окружающей нас среде, и внутри нашего организма кон-
кретные факты и зависимости даны нам как порядки и связи в пространстве и времени 
между событиями» [Ухтомский 1973].

В значительной степени рождение понятия хронотоп и его укоренение в искусство-
ведческом и эстетическом сознании было заложено естественнонаучными открытиями 
начала 20 века и кардинальными изменениями представлений о картине мира в целом. 
В соответствии с ними пространство и время мыслятся как «взаимосвязанные коорди-
наты единого четырехмерного континуума, содержательно зависимые от описываемой 
ими реальности». По сути, такая трактовка продолжает начатую еще в античности тра-
дицию реляционного (в противоположность субстанциальному) понимания простран-
ства и времени (Аристотель, Бл. Августин, Лейбниц). Как взаимосвязанные и взаимоо-
пределяемые трактовал эти категории и Гегель. 

С другой стороны, это понятие соотносится с описанием В.И. Вернадским ноосфе-
ры, характеризуемой единым пространством-временем, связанным с духовным изме-
рением жизни. Оно принципиально отлично от психологического пространства и вре-
мени, которые в восприятии имеют свои особенности. Здесь же, как и у М.М. Бахтина, 
имеется в виду одновременно духовная и материальная реальность, в центре которой 
находится человек.

Термин «хронотоп», как известно, ввёл в литературоведение М.М. Бахтин. Хро-
нотоп – это «существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, 
художественно освоенных в литературе» [5]. Главным началом в литературном хро-
нотопе он считает время. «Приметы времени раскрываются в пространстве, а про-
странство осмысливается и измеряется временем» [4]. По утверждению М.М. Бахтина, 
«хронотоп определяет художественное единство литературного произведения в его от-
ношении к реальной действительности» [3]

В работе «Формы времени и хронотопа в романе» М.М. Бахтин представил типоло-
гию художественного времени. По его убеждению, уже в античный период были созда-
ны три его существенных типа: авантюрное, авантюрно-бытовое и биографическое. 

На примере греческого романа М.М. Бахтиным раскрыты специфические особен-
ности авантюрного времени. авантюрное время возникает вследствие разрыва или 
паузы «между двумя непосредственно смежными биографическими моментами» [4]. 
Оно представляет собой ряд коротких отрезков, соответствующих отдельным аван-
тюрам. В повествовательную ткань произведения данные временные промежутки 
вводятся специфическими «вдруг» и «как раз». Авантюрное время, как считает М.М. 
Бахтин, зависит от воли случая или вмешательства иррациональных сил (богов, демо-
нов, магов-волшебников, в более поздний период – злодеев). Зачастую моменты аван-
тюрного времени заключены в следующих формах: гаданий, преданий, предсказаний, 
вещих снов, предчувствий и др. Поэтому данный тип «лишен всякой природной и бы-
товой цикличности» [4], которая внесла бы временной порядок. 

авантюрно-бытовое время было выявлено М.М. Бахтиным в результате интер-
претации романа Апулея «Золотой осел». В ходе анализа отрицается механическое 
сочетание обозначенных типов времени. Характер их течения определяется двумя 
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особенностями: жизненный путь 1) дан в оболочке «метаморфозы»; 2) сливается с ре-
альным путем странствований и скитаний. 

Биографическое время вполне реально, все моменты соотнесены к целому жиз-
ненного процесса, характерными признаками которого является неповторимость и не-
обратимость. 

М.М. Бахтин выделяет также народно-мифологическое время, которое представля-
ет собой циклическую структуру, восходящую к идее вечного повторения. Время глубоко 
локализировано, совершенно неотделимо «от примет родной греческой природы и при-
мет «второй природы», т.е. примет родных областей, городов, государств» [4]. Народно-
мифологическое время в его основных проявлениях характерно для идиллического хро-
нотопа со строго ограниченным и замкнутым пространством. 

В работе «К истории типологии романа» М.М. Бахтин определяет особенности 
психологического времени, для которого характерна субъективная ощутимость и 
длительность. Течение психологического времени, в отличие от объективно данного, 
может растягиваться или сжиматься; мгновение может длиться долго или остано-
виться, а большие временные периоды – промелькнуть в одночасье. 

В исследовании «Проблемы поэтики Достоевского» выделены также кризисное и 
карнавальное время. Кризисное время, в сущности, является последним мгновением 
сознания, которое может приравниваться к годам или целым десятилетиям. Обычно 
такое течение времени возникает перед казнью, самоубийством или вмешательством 
иррациональных сил. Карнавальное время «как бы выключено из исторического 
времени, протекающее по своим особым карнавальным законам и вмещающее в себя 
неограниченное количество радикальных смен и метаморфоз» [6]. 

Д.С. Лихачев, развивая идеи М.М. Бахтина, относил литературу к временным ви-
дам искусства, считая, что «время – его объект, субъект и орудие изображения» [7]. 
Академик Д.С. Лихачев отметил особенности авторского, читательского и граммати-
ческого времени. На примере фольклорных жанров исследователь выделил несколько 
типов времени: исполнительское, эпическое, замкнутое. исполнительное время от-
личается слиянием двух временных планов: авторского и читательского, и преимуще-
ственно характерно для народной лирики. Эпическое время в былине складывается 
из времени действия и времени исполнения. Время действия строго локализировано в 
прошлом, при этом течение времени характеризуется неравномерностью и прерывно-
стью. Замкнутое время не выходит за пределы сюжета, всегда последовательно дви-
жется в одном направлении и никогда не возвращается назад. Замкнутость проявляется 
в отсутствии связи с историческим временем [7].

Ю.М. Лотман в исследованиях уделяет внимание преимущественно художествен-
ному пространству, которое он рассматривает как особый «язык» для выражения не-
пространственных (временных, социальных, этических) отношений. Интересно отме-
тить при этом сходство конкретных наблюдений Ю.М. Лотмана и М.М. Бахтина над 
художественными текстами. Например, оба они анализируют образ дороги. Ю.М. Лот-
ман: «С появлением образа дороги как формы пространства формируется и идея пути 
как нормы жизни человека, народов и человечества» [8]. М.М Бахтин: «Реализация 
метафоры жизненного пути в разных вариациях играет большую роль во всех видах 
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фольклора. Можно сказать, что дорога в фольклоре никогда не бывает просто дорогой, 
но всегда либо всем, либо частью жизненного пути…» [5]. Для обоих учёных образ до-
роги – это материализация времени в пространстве. Но сходные наблюдения приводят 
их к разным выводам о главном начале в хронотопе.

М.М. Бахтин связывает хронотоп с романным видом творчества. Романный хро-
нотоп определяется особенностями изображаемой ситуации, которая включает в себя 
«личность, микросреду и среду, которые могут находиться в разном соотношении друг с 
другом» [3]. А.Я. Эсалнек связывает своеобразие романного хронотопа с ориентировкой 
на исследование и воспроизведение судьбы личности в различных жизненных ситуациях 
и под разным углом зрения. «Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое зна-
чение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности определяются именно 
хронотопом...» [2] «Связав хронотоп с романным видом творчества, М.М. Бахтин очень 
широко трактовал понятие романа, отождествив его фактически со всей литературой Но-
вого времени. Вместе с тем он показал своеобразие хронотопа лишь в наиболее ранних 
типах романа – древнегреческом, авантюрно-рыцарском, авантюрно-плутовском, романе 
Рабле» [11]. Литературовед говорил о том, что хронотопичностью обладают и персона-
жи произведения, и многие другие компоненты текста: интерьер, портрет, речь героев. 
«Хронотоп как формально содержательная категория определяет (в значительной мере) 
и образ человека в литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен» [3].

О понятии «хронотоп» указывал в работе «Поэтическое время и пространство» 
Н.К. Гей. Он говорил о присущих литературному произведению временных и простран-
ственных соотношениях. «Литература вынуждена растягивать в последовательную 
цепь одновременное и одномоментное и сближать, сопоставлять, спрессовывать вместе 
неодновременное, а подчас и далеко отстоящее друг от друга.» [10] Временные и про-
странственные координаты Н.K. Гей обозначает «каркасом произведения», «одним из 
действенных средств организации его содержания».

А.А. Потебня отметил безграничные возможности организации художествен-
ного времени в тексте. Текст рассматривался им как диалектическое единство двух 
композиционно-речевых форм: описания («изображение черт одновременно суще-
ствующих в пространстве») и повествования («Повествование превращает ряд одно-
временных признаков в ряд последовательных восприятий, в изображение движения 
взора и мысли от предмета к предмету» [8]). А.А. Потебня разграничил время реаль-
ное и время художественное. Для реального времени характерны «одномерность, не-
прерывность, необратимость, упорядоченность» [12]. Но не все эти признаки харак-
терны для художественного времени, которое может быть многомерным, обратимым, 
прерывистым, дискретным. Исследователи определяют художественное время как 
единство конечного и бесконечного, частного и общего [12;13]. По справедливому 
замечанию Н.А. Николиной, «художественное время носит системный характер. Это 
способ организации эстетической действительности произведения, его внутреннего 
мира и одновременно образ, связанный с воплощением авторской концепции, с от-
ражением именно его картины мира…» [12].

Наряду с этим есть и другие типологии. Исследователи выделяют время реальное и 
перцептуальное (время в его субъективном восприятии), соотнося данные виды при-
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менительно к тексту со временем объективным и субъективным. Объективное время 
определяется как «относительно адекватно отраженное в тексте реальное время, когда 
события текста ставятся в связь с реальными моментами, периодами, процессами в 
жизни личности…» [14]. Субъективное время связано с индивидуальным осмыслени-
ем модели объективного времени.

Лингвисты также активно пользуются терминами абсолютное (абстрактное, есте-
ственное, природное) и относительное время, соотнесенное с иным временем, с дру-
гой точкой отсчета [15].

Что касается текстового пространства, его определяют как «текстовую категорию, 
представляющую собой неотъемлемое свойство всех объектов действительности, поэто-
му пространственные характеристики приписываются и тем объектам, которые сами по 
себе не имеют пространственной природы (например, концептам и концепциям)» [16].

Исследователи выделяют следующие типы текстового пространства: объективное 
и субъективное; концептуальное пространство (разновидность объективного на уров-
не логических абстракций) и художественное пространство (разновидность субъектив-
ного, создающая художественный образ пространства) [16]; реальное художественное 
пространство и ирреальное (оно дифференцируется на астральное (небесное), инфер-
нальное (относящееся к аду), волшебное и фантастическое, пространство Зазеркалья 
(таинственный антимир), художественное пространство сказки) [17]; открытое и зам-
кнутое; расширяющееся и сужающееся по отношению к персонажу или определен-
ному описываемому объекту [12]; пространство конкретное и абстрактное; реально 
видимое персонажем и воображаемое [12].

Художественное время и пространство тесно взаимосвязаны, отражая две формы 
бытия. В нашем исследовании мы руководствуемся точкой зрения М.М. Бахтина, кото-
рый для обозначения их связи ввел понятие «хронотопа» и рассматривал хронотоп как 
формально-содержательную категорию, которая имеет большое значение для жанро-
вой природы текста и образа человека [3]. 

Несмотря на успехи современной лингвистики в изучении «художественного вре-
мени» и «художественного пространства» в литературном дискурсе, актуальным и 
перспективным представляется исследование категорий времени и пространства в ро-
манах таких жанров, как триллер, детектив-триллер, хоррор, поскольку в них время и 
пространство имеют свои своеобразные черты. 

Интерес представляет изучение психологического времени в романах указанных 
жанров, где можно проследить, как автор «растягивает» или «сжимает» течение психо-
логического времени. В первом случае определенный физический промежуток времени 
«растягивается» автором для насыщения его событиями, которые в реальном мире в него 
не уложились бы. Такая концентрация времени создает эффект «уплотненного» времени 
и динамичного повествования. Например, основные события романа Д. Брауна «Код да 
Винчи» происходят в четко ограниченных автором рамках: 12.52 а.m. – almost seven thirty. 
За эти неполные семь часов герои многократно используют авто, грузовики, поезда, са-
молеты, посещают банки, особняки, церкви, преодолевают разнообразные препятствия, 
при этом все время дискутируют об искусстве, религии, рыцарях-тамплиерах, выдвигают 
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новые гипотезы и теории. Другими словами, реальное время растянуто, чтобы вместить 
в него действия нескольких групп героев, нескольких сюжетных линий, разворачиваю-
щихся в одном хроносе, но в разных топосах. Художественное время кажется уско-
ренным. Во втором случае происходит обратное – автор «сжимает» реальное время с 
целью замедления, а-динамизации повествования. Это хорошо демонстрируют произ-
ведения С. Кинга «Лангольеры» и «Игра Джералда».

Учитывая специфические черты жанров триллер, детектив-триллер и хоррор, пер-
спективным представляется дальнейшее исследование сложной соотнесенности ре-
ального и художественного времени в романах указанных жанров с целью выявления 
признаков, характерных для художественного времени, средств выражения категорий 
пространства и времени в тексте романа, а также с целью определить, как осущест-
вляется лингвистическая репрезентация категорий пространства и времени в тексте 
романа.
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мЕХаніЗми ФормуваннЯ ЕтнічниХ СтЕрЕотиПів у 
міЖКуЛЬтурній КомуніКаЦіЇ

Стаття присвячена розгляду механізмів формування етнічних стереотипів у між-
культурній комунікації. Здійснюється аналіз особливостей поняття етнічні стереоти-
пи з позиції педагогіки та психології. 

Ключові слова: стереотип, етнічний стереотип, міжкультурна комунікація.
Статья посвящена рассмотрению механизмов формирования этнических стерео-

типов в межкультурной коммуникации. Проводится анализ особенностей понятия эт-
нические стереотипы с позиций педагогики и психологии. 

Ключевые слова: стереотип, этнический стереотип, межкультурная коммуникация.
The article deals with some mechanisms of developing ethnic stereotypes in intercultural 

communication. The given concept is analyzed in terms of pedagogy and psychology. 
Key words: stereotype, ethnic stereotype, intercultural communication 

Поняття «етнічний стереотип» визначається по-різному у різних джерелах та різни-
ми дослідниками. 

Найбільш узагальнене визначення етнічного стереотипу подається у Енциклопедії 
соціології як стійкий, емоційно насичений, узагальнений образ етнічної групи [15].

Соціально-психологічний словник дає детальніше визначення, змальовуючи етніч-
ні стереотипи як «відносно стійки уявлення, які поділяє велика група людей всередині 
соціальної спільноти, про моральні, розумові, фізичні риси притаманні представникам 
різних етнічних спільнот» [16].

Дослідник Стефаненко Т.Г. визначає етнічні стереотипи як один з видів соціальних 
стереотипів, які змальовують членів етнічних груп, приписуються ним або асоціюються 
з ними [14: 19]. 

На думку американського журналіста, соціолога та психолога У. Ліппмана, який за-
ймається проблемою соціальних стереотипів, етнічний стереотип є спрощеним, схема-
тизованим, емоційно окрашеним та надзвичайно стійким образом якоїсь етнічної групи 
або спільноти, який поширюється на усіх її представників цит. по [цит. по 10: 103].

Відомий російський вчений у галузі міжкультурної комунікації А. П. Садохін пропо-
нує своє визначення етнічних стереотипів, що визначає їх як сукупність відносно стійких 
уявлень певного етносу про моральні, розумові, фізичні риси, притаманні представни-
кам етнічних спільнот [12: 279].
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Порівнюючи та узагальнюючи наведені визначення, можна дійти висновку, що поняття 
«етнічний стереотип» складається з наступних складових: стійкість; емоційна окраска; уза-
гальненість та спрощеність образу; спрямованість на етнічну групу, на усіх її представників; 
характеристика моральних, розумових та фізичних рис представників етнічної групи. 

Варто також зауважити наступні важливі характеристики та аспекти етнічного сте-
реотипу, які не зазначаються у наведених визначеннях. 

Стереотипи у цілому та етнічні стереотипи зокрема, визначаються не уявленнями 
одного індивіда, але фактом «групової згоди». Іншими словами, вони виникають не у 
окремих людей, а у свідомості великих груп людей [6: 128]. 

У буденній свідомості поняття «стереотип» має стійку негативну оцінку. Проте слід під-
креслити, що стереотип та процес стереотипізації не повинні розглядатися як беззаперечно 
негативні явища. Стереотипізація зумовлена принципом економії, який властивий людському 
мисленню, його здатністю рухатися від окремих конкретних випадків до їхнього узагальнен-
ня. стереотипізація виконує корисну функцію, оскільки спрощеність та схематизм потрібні 
для психічної регуляції людської діяльності. Самі по собі етнічні забобони та передсуди за 
визначенням несуть у собі негативний заряд, призводять до посилення міжетнічної напруги 
та виступають серйозною перешкодою у взаєморозуміння між народами [1: 201]. 

Етнічні стереотипи можна поділити на два види: автостереотипи – це думки, су-
дження, оцінки, що відносяться до даної етнічної спільноти та її представників. Зазвичай 
автостереотипи містять комплекс позитивних оцінок. Гетеростереотипи – це сукупність 
оціночних суджень про інші народи з боку представників даної етнічної спільноти. На 
відміну від автостереотипів, гетеростереотипи можуть бути позитивними та негативни-
ми в залежності від історичного досвіду взаємодії даних народів. [14: 25].

Таким чином, у визначенні поняття «етнічний стереотип» можна додати наступні 
характеристики: етнічний стереотип існує у свідомості великих груп людей, а не окремої 
людини; етнічні стереотипи можуть бути негативно та позитивно забарвленими; етнічні 
стереотипи можуть спрямованими як на представників даної етнічної групи, так і на 
представників інших етнічних груп. 

У даній публікації будемо дотримуватися визначення, яке подає А. П. Садохін оскіль-
ки воно найбільш детально відображає поняття «етнічний стереотип». 

Дослідження доводять, що у дитинстві людина вільна від стереотипних уявлень, що 
свідчить про те, що стереотипи не є уродженими. Проте уже у ранньому шкільному віці 
стереотипи починають активно засвоюватися та використовуватися дітьми, суттєво ви-
переджаючі формування власних чітких уявлень про етнічні групи [10: 110-111].

На думку вчених В. Павленко та С. Тагліна, перша верства етнічної специфіки сві-
домості закладається у ранньому сенсомоторному досвіді дитини. Цей процес почина-
ється з того моменту, коли дитина починає сприймати зміст колискових пісень. Загадки, 
прислів’я та приказки також відображають природні та соціальні умови існування етно-
су, сприяють формуванню природного фону асоціацій [8: 240].

Відображення у народній творчості соціальних реалій конкретної етнічної спільноти 
формує другу верству етноспецифічної свідомості. До асоціативних процесів індивіда 
долучаються образи та поняття зі середовища соціального устрою, релігії, господарської 
діяльності, побуту та історії етносу. До другої верстви також відносяться формування 
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уявлень про інші етноси, взаємовідносини з якими є невід’ємною складовою легендар-
ного епосу народу, його оповідань та легенд. [9: 240].

До механізмів формування та засвоєння етнічних стереотипів залучені різні психо-
логічні процеси. 

Механізм формування етнічних стереотипів теорії авторитарної особистості Т. Адор-
но базується на амбівалентності ранніх стосунків у родині: поруч із суворістю сімейного 
виховання у дитини формується ідеалізоване ставлення до батьків разом з несвідомою 
ворожістю до них. Неможливість виходу агресії запускає механізм заміщення, згідно з 
яким негативні імпульси спрямовуються на інші соціальні групи. У такий спосіб форму-
ється авторитарна особистість, яка вирізняється ворожістю, скутістю, недовірою до сві-
ту навколо [2: 375]. Таким чином, етнічна упередженість, расизм виступають як окремі 
прояви глибинних рис особистості що були сформовані у ранньому дитинстві [5: 278].

Наступним поясненням формування етнічних стереотипів є теорія фрустрації та агре-
сії. Незадоволене прагнення людини утворює у психіці стан напруженості, який у пошуках 
розрядки часто призводить до агресії. Об’єктом зігнання агресії стає расова або національна 
група. Руйнівна, розбещена сторона людської природи, яку ми придушуємо у собі, зберігає 
свій вплив у житті інших, таким чином роблячи їх не лише більш низькими по відношенню 
до нас, але й небезпечними для нас, для нашої культури, раси, релігії тощо [17: 402].

Без пояснення залишається вибір конкретної етнічної спільноти у якості «цапа відбу-
вайла»: загострення національної ворожнечі по відношенню до визначеної національної 
групи. На думку І. Кона, у даному випадку «соціальна природа етнічних стереотипів та 
реальні взаємовідносини етнічних груп залишаються в тіні» [5: 274]. 

Варто також згадати казуальну атрибуцію, або приписування причин поведінки та 
досягнень індивідів на підставі етнічної приналежності. Люди пояснюють поведінку 
впливом внутрішніх (особистісних, суб’єктивних) та зовнішніх (ситуативних, серед-
овищних, об’єктивних) чинників. Вони схильні пояснювати свої успіхи власними якос-
тями та рисами, а невдачі – зовнішніми обставинами. Навпаки, успіхи інших частіше 
пояснюються зовнішніми, а невдачі – внутрішніми чинниками [3: 142].

Інший аспект формування етнічних стереотипів змальовує Р. Оганджанян, який 
пов’язує цей процес з мірою задоволення деяких соціальних потреб у багатонаціональ-
ному суспільстві та підкреслює важливість специфіки цих зв’язків у залежності від мі-
граційного чинника. Людина, яка переміщається у нове середовище, заздалегідь створює 
певний образ місця проживання та взаємовідносин з місцевими жителями, формуючи у 
такий спосіб певну систему експектацій. Якщо нове оточення виявляється менш при-
вабливим, людина відчуває дисонанс. Зменшення дисонансу може відбутися за рахунок 
негативних етнічних стереотипів та позитивних етнічних гетеростереотипів. У багато-
національному середовищі ступінь задоволення соціальних потреб впливає на характер 
етнічного стереотипу: частка людей з позитивним автостереотипом збільшується із зрос-
танням задоволеності соціальними потребами [7: 38]. 

Формування етнічних стереотипів лише частково пояснюється з психологічних по-
зицій. Найголовнішим чинником формування етнічних стереотипів є реальні культурні 
відмінності, які проявляються у ситуації міжкультурної взаємодії. Іншими словами, осо-
бливості безпосереднього етноконтактного середовища впливають на характер етнічних 
стереотипів [13: 177]. 
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Крім того, уявлення про іншу етнічну групу створюється історично в процесі вза-
ємовідносин між двома етносами. Війни, колонізації, спустошення земель, або навпаки, 
стосунки співробітництва та взаємоповаги залишають відбиток у генетичній пам’яті на-
роду, визначаючи забарвлення й спрямованість образів одне одного [10: 110].

Етнічний стереотип може привласнюватися індивідом без врахування історичного 
контексту та незалежно від реального досвіду особистісного спілкування з представни-
ками певного етносу. Виховання, освіта, громадська думка, засоби масової інформації є 
тими каналами, через які людина формує уявлення про інші етноси [10: 110-111].

Важливо відзначити, що потужним джерелом для дослідження процесу формування 
етнічної самосвідомості народу та етнічних стереотипів поведінки й сприйняття інших 
етносів є мова. О. Потебня вважав мову не лише головною етнодиференціюючою, але й 
етноформуючою ознакою. Аналіз імен, етнонімів, топонімів, астронімів вказує на глибо-
ку закріпленість у мові своєрідності середовища проживання й нерозривно пов’язаного 
з ним мислення народу [11]. Повний список імен народу не лише містить вказування на 
негативно оцінювані явища природного середовища (імена – обереги), але й дає досить 
ґрунтовну характеристику тваринному та рослинному світу, клімату й ландшафту міста 
проживання етносу. Походження назв етносів також невипадкове, а є наочною ілюстраці-
єю того, як пращури сприймали свій та сусідні народи. Наприклад, слово svensk «швед» 
містить корінь sve, що означає «свій» [9 : 173].

Аналіз історичних та літературних пам’яток також дає багато для розуміння меха-
нізму формування стереотипних уявлень. Великий інтерес у цьому плані представляє 
середньовічне дипломатичне листування, яке відображає політичні детермінанти похо-
дження тих чи інших стереотипів. Вороже ставлення до інших народів було характер-
ним для європейського середньовіччя. Ворожість посилювалася, коли мова йшла про 
народи різних конфесій [4: 95].

Таким чином, можна підсумувати й зробити висновок про те, що формування ет-
нічних стереотипів являє собою тривалий і складний процес. Народившись вільною 
від стереотипів, дитина у ранньому дитинстві починає несвідомо формувати уявлення 
про інші етноси, взаємовідносини з якими є невід’ємною частиною історії її народу. 
Формування етнічних стереотипів може відбуватися на психологічному рівні, але важ-
ливу роль у цьому процесі відіграють безпосередні контакти з представниками іншого 
етносу, історія взаємовідносин між двома етносами, а також масова свідомість, яка 
впливає на нас засобами літератури, мистецтва, засобів масової інформації тощо. По-
тужним джерелом вивчення механізмів формування етнічних стереотипів є мова на-
роду в цілому, та окремі літературні та історичні пам’ятки. 
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УДК 811.111
Ястреблянська М.В.

(Чанчюнь, Китай)

до ПроБЛЕми нового ЛітЕро-іЄрогЛіФічнoго СПоСоБу 
AнгЛомовниХ ЗаПоЗичЕнЬ у СучаСнiй КитайСЬКій мові

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена недостатнім рівнем ви-
вчення нового способу освоєння aнгломовних літеро-ієрогліфічних запозичень у сучаснiй 
китайській мові. Детaльнiше вивчення aнгломовних літеро-ієрогліфічних запозичень 
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може сприяти розробцi нових матерiалiв, якi допоможуть краще зрозумiти метод їх 
утворення та уникнути труднощiв при засвоєннi нових aнгломовних літеро-ієрогліфічних 
запозичень. А також cприятимуть їх правильному застосуванню у китайській мові. 

Ключовi слова: англiйська мова, китайська мова, запозичення, літеро(латино)-
ієрогліфічний спосiб запозичення.

Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена недостаточным изуче-
нием нового метода англоязычных буквенно-иероглифических заимствований в современном 
китайском языке. Более тщательнoe изучение буквенно-иероглифических заимствований 
может способствовать разработке научного материала, который поможет лучше по-
нять процесс создания заимствований, а также избежать трудностей запоминания новых 
англоязычных буквенно-иероглифических заимствований, а также будет способствовать 
правильному употреблению англоязычных заимствований в китайском языке.

Ключевые слова: английский язык, китайский язык, заимствования, буквенно 
(латино)-иероглифический способ заимствования. 

The material stated in this article is relevant due to the urgent need of a foreign audience 
for more careful study of brand new English letter-character type of loanwords in the modern 
Chinese language. More careful study of letter-character type English loanwords can help to 
write new teaching material, which will assist in understanding the process of the “creation” 
of loanwords in general. This study will also help in the correct use of English loanwords in the 
Chinese language and can help to prevent mistakes, which can appear when changing from the 
English letter-character method of borrowing into the Chinese language. 

Key words: English language, Chinese language, loanwords, letter-character method of 
borrowing. 

Появa нових слів у будь-якiй мовi пов’язанa з політичними, технологiчними подiями, 
економiчним прогресом, розвитком культури, розвагами. Молодь є найбільш активним 
прошарком населення, завдяки їй відбуваються зміни у лексицi кожної мови. У зв’язку 
з тiсною спiвпрацею двох найпливовiших країн свiту, США та КНР, закономiрними є 
змiни у лексицi обох мов. Зміни у мові – результат мовних контактів, одним з яких є 
такий феномен як запозичення або слова iншомовного походження. За енциклопедiєю 
запозиченя – це складний і тривалий процес, впродовж якого відбувається запозичення 
фонетичної структури іноземного слова, в результаті чого слово набуває спільних рис зі 
словами мови, що запозичує [1:157].

Чому розглядаються саме англомовнi запозичення у китайськiй мовi? На сьогодніш-
ній день англійською говорить приблизно 1.5 мільярда населення планети (1/4 населення 
земного шару) [2:123]. За останнє століття англійська мова набула статусу «міжнародної 
мови», стала найсильнішою, найпливовішою міжнародною мовою [3:19]. 

Китай нараховує біля 1.6 мільярда населення країни (більше ¼ населення планети), 
китайська мова являється найбільш розповсюдженною мовою у світі [4:44]. Амери-
канський лiнгвiст Девід Крістал у своєму докладi зазначив, що мова отримує статус 
міжнародної, коли розвиває свою специфічну роль, яка визнається у всьому світі. Ви-
знання досягається не лише тоді, коли мова отримує статус офіційної, а коли вивча-
ється iншими народами [5]. Розвиток Китаю, постійний політичний тиск та сучасні 
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технології спричинили взаємодію цих двох мовних гігантів, що й призвело до значного 
впливу англійської мови та її міжнародної розповсюдженності на більш консервативну 
та до певного часу досить „закриту” китайську мову.

Англiйська та китайська мови належать до piзних мовних груп та рiзних типiв, 
aнглiйська належить до iндоєвропейської мовної сiм'ї, захiдно-германської групи, 
аналiтичного типу, а китайська – до сiно-тiбетської мовної сім’ї, є коренеiзолюючoю, 
складового типу. Однак, незважаючи на рiзну типологiю англiйської та китайської мов, 
тисячi слiв iншомовного походження потрапили з однiєї мови в iншу.

Запозичення порівняно з іншими складовими лексики мають найкращі умови для 
дослідження. Їх особливість полягає в тому, що вони відображають специфіку кількох 
мов: мови, з якої запозичені, та мови, що запозичила. Таким чином, чи то за змістом, чи 
то за формою, запозичення завжди відображають мовно-культурні особливості народу, 
який запозичує. Американський лiнгвiст Леонардо Блумфільд вважав, що запозичення 
вказують на те, чому саме один народ навчився в іншого. [6:23-24]

З рiзних способiв запозичень, а саме семантичного, фонетичного, фонетично-
семантичного, у статтi розглядається лише літеро-ієрогліфічний спосiб запозичення, як 
найсучасніший метод засвоєння слів у китайській мові. 

Зацiкавленiсть до літеро-ієрогліфічних запозичень викликана тим, що в нiй застосо-
вуються латинськi лiтери, якi не притаманнi китайськiй мовi, в якiй cпособом написання 
є iєроглiфiчний знак. 

Історично англійська мова у своєму лексичному запасi має чисельну кiлькiсть запо-
зиченних слів. У 1996 році відомий вчений та лінгвіст P.Л. Траск сказав, що добра по-
ловина слів в англійській мові є запозиченими, слова часто запозичувались з латинської, 
грецької, французької, німецької та iнших мов [7:20]. Iсторичнi подiї передували появi 
англомовних слiв у китайськiй мовi, перша цеглина була закладена ще за часів династії 
Мін (1368-1644). Після опіумної війни (кінець 1942 року), Китай став відкритим не лише 
для Захoду, а й для лiнгвiстичних наук, технологій, економіки, політики. Інше, не менш 
важливе джерело мовних контактів та виникнення запозичень – це релігія. Християнські 
місіонери з Європи та Сполучених Штатів Америки розпочали розповсюджувати англій-
ську мову. Зi зростанням політичного та економічного розвитку Китаю, починаючи з 
2000 року, вплив англійської мови лише збільшувався. Щороку, приблизно 1,500 нових 
слів з різних мов світу додаються до китайського словника [8:3-5]. 

Тісні контакти з Америкою стали головною причиною виникнення нового літеро-
ієрогліфічнoго методу запозичень. Розквіт Китаю в цілому, сприяв появі таких своєрід-
них лексичних одиниць, які вже на сьогоднішній день є загальновживаними та загально-
прийнятими у Пiднебеснiй. До того ж, літеро-ієрогліфічнi запозичення є нескладними 
для вивчення та запам’ятовування, адже відповідають сучасним реаліям Китаю, зберіга-
ючи при цьому особливості китайської мови. Літеро-ієрогліфічний спосіб запозичення 
допомагає китайцям краще оволодіти іноземною мовою, а саме англійською. B свою чер-
гу, літеро-ієрогліфічні запозичення допоможуть іноземцям ефективнiше запам’ятoвувати 
китайські слова, що містять знайомi з дитинства латинські букви. 

Звичайно можна посперечатися з приводу того чи дійсно літеро-ієрогліфічнi лексич-
ні одиниці є запозиченнями. Дехто може стверджувати, що літеро-ієрогліфічнi лексичні 



153

одиниці – ніщо інше, як неологізми, що відповідають даному часу і є лише тимчасовими 
для вживання. Проте ми не погоджуємося з цією думкою. З усією вірогідністю такі слова 
можна віднести до групи фонетично-семантичних запозичень. На прикладі запозичення 
PC 机 спробуємо пояснити таке припущення.

Як відомо, фонетично-семантичні запозичення характеризуються наявністю двох, 
цілком різних компонентів, один з яких є семантично-значеннєвим лексичним елемен-
том, тоді як другий лексичний елемент передає звучання іншомовного слова. Отже, 机 
[ji], що означає «механізм», «прилад» є семантично-значеннєвою морфемою, а скорочен-
ня PС є запозиченням від відповідного англійського PС (personal computer/ПК)�1. У свою 
чергу, своєрідність та оригінальність літеро-ієрогліфічних запозичень полягає в наявнос-
ті скорочення, записаного латинськими літерами, які хоча і є фонетичною транслітераці-
єю своїх іноземних відповідників, але все-ж-таки не є повноцінними словами. Тому, ми 
припускаємо можливість відокремлення цього способу запозичення в окрему групу. 

За останні роки також з’являється чимало лексичних інновацій шляхом лiтеро(латинo)-
ієрогліфічних запозичень, які на сьогоднішній день можна вважати найпростішими та 
найфункціональнішими у використанні. Саме літеро-ієрогліфічні англомовні запозичен-
ня з кожним днем набувають все більшого поширення та популярності в Китаї.

Можна зробити висновок, що літеро-ієрогліфічний спосіб запозичення є унікальність 
у розвитку мови та буде сприяти лише прогресу та розповсюдженню китайської мови у 
світі, ще кращому її вивченню іноземцями та сприятиме ще більшому економічному по-
літичному розвитку та впливу Китаю у всьому свiтi. А оригінальність та неповторність 
літеро-ієрогліфічнoго способу є ще одним шляхом поповнення сучасного словникового 
складу китайської мови. Також літеро-ієрогліфічний спосiб сприятиме більш зрозумілoму, 
доступнішoму та простішoму сприйняттю культури та менталітету Китаю загалом.
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Таблиця 1:
ПриКЛади

КитайСЬКа мова ангЛiйСЬКа мова уКраЇнСЬКA мова
1. X-扫描 Scanning Cканування
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2. MP三 Music player3 Плеєр МП3
3. MP四 Music palyer4 Плеєр МП4
4. ATM机 Аutomatic Teller Machine Банкомат 
5. CD 片(盘) CD Диск
6. IC 机 Integrated Circuit Card Tелефонна картка
7. K房 KTV Pозважальнa кiмната
8. OK啦 OK Добре, гаразд
9. PC 机 Personal computer Kомп’ютер 
10. SIM卡 Subscriber Identity Module Cімкартка 
11. VISA卡 VISA card Банківська кредитна картка
12. WAP手机 Wireless Application Protocol Послуги мобільного 

13. 酒bar Bar Бар

14. ISIC卡 International Student card/ Міжнародна студентська картка

15. 卡拉OK Karaoke (from Japanese empty orchestra) Карооке походить вiд япон-
ської «порожний оркестр»

16. X-光 X-ray Ренген
17. V- 字领 V shape V- виріз

18. IP-卡 Internet Protocol Tелефонна картка для здійснення дзінків в межах 
країни

19.  DVD-光盘 Digital video disc Цифровий відео диск

20. VCD – 机 Video CD CД відео

21. CT-机 Computer tomography Kомп’ютерна томографія

22. IBM-公司 IBM Міжнародна бізнес корпорація

23. BBC-广播 British Broadcasting Corporation Британська корпорацiя новин

24. APC-药 All-purpose capsule Пігулка від болю
25. GPT- 氨 GPT（Glutamic-Pyruvic Transaminase)

26. MBA- 硕士 Master of Business Administration Спеціаліст 
з адміністративного управління



155

УДК 811.111’243:81’282.842 
Бородина Д.С.

(Симферополь, Украина)

о СтатуСЕ КонтаКтного ЯЗЫКа 
мЕЖКуЛЬтурной КоммуниКаЦии

У статті обговорюється проблема статусу англійської лінгва франка (АЛФ) як 
універсальної мови міжнаціонального спілкування і її співвідношення з моделлю трьох 
кіл Качру. Пропонується визначати її різновиди як соціолекти за функціонально-
прагматичними ознаками.

Ключові слова: англійська лінгва франка, модель Качру, статус, соціолект.
В статье обсуждается проблема статуса английского лингва франка (АЛФ) как 

универсального языка межнационального общения и его соотношения с моделью 
трех кругов Качру. Предлагается определять его разновидности как социолекты по 
функционально-прагматическим признакам.

Ключевые слова: английский лингва франка, модель Качру, статус, социолект.
The article discusses the problem of the status of English lingua franca (EFL), a universal 

language of international communication, and its correlation with Kachru’s model. EFL variants 
are suggested to be defined as sociolects basing on their functional-pragmatic nature.

Key words: English lingua franca, Kachru’s model, status, sociolect.

Беспрецедентное распространение английского языка (АЯ) вызвано современными 
глобальными процессами, определившими потребность в международном контактном 
языке в сфере международной и межкультурной коммуникации, экономики, науки, вы-
соких технологий, коммерции и т.п. АЯ является официальным и рабочим языком боль-
шинства международных организаций, включая институты ООН, ЮНЕСКО и Евросо-
юза, и имеет официальный статус более чем в 60 государствах мира. По известному 
высказыванию Д. Кристалла [1: 1], в 1950 г. перспектива превращения английского в 
мировой язык просматривалась в виде смутной теоретической возможности, но спустя 
50 лет Всемирный английский язык стал политической и культурной реальностью. Такой 
драматический переход произошел в течение жизни одного поколения, и именно англий-
ский язык получил статус глобального языка-посредника. 

В последней четверти 20 в. исследования Б.Качру [2] и его последователей откры-
ли период изучения новых региональных вариантов глобального АЯ (World Englishes) и 
описания АЯ как универсального языка межнационального и межкультурного общения 
(English lingua franca). 

актуальность данной статьи предопределена ее соотнесенностью с этим новым на-
правлением, исследующим разновидности АЯ, успешно и на постоянной основе исполь-
зуемые в личной, профессиональной, академической коммуникации представителями 
различных стран, этносов и культур. 

Проблематика нового направления, возникшего на стыке интересов лингвистики, со-
циолингвистики, методики преподавания АЯ, культурологии, ставит перед исследователем 

© Бородина Д.С., 2011



156

ряд вопросов, среди которых, в частности, определение статуса английского лингва франка 
(АЛФ) по отношению к АЯ его носителей, критерии выделения новых вариантов АЯ, со-
держание и объем коммуникативной компетенции, необходимой для взаимопонимания в 
среде неносителей АЯ, а также разделяемые интерактивные процедуры и стратегии, обе-
спечивающие взаимопонимание представителей различных новых вариантов АЯ [3: 193].

Целью данной статьи является обосновать позицию автора в дискуссии о статусе 
АЛФ – языка-посредника, используемого в англоязычной коммуникации представителя-
ми различных стран и культур. Действительно, мы являемся свидетелями того, как АЛФ 
признается неоднозначным, но неоспоримым фактом лингвокультурной реальности и, 
как следствие, должен привлекать внимание лингвистов.

В модели Б. Качру [2] «английские языки мира» расположены в трех концентри-
ческих кругах, где ядро, т.е. внутренний круг (the Inner Circle), включает США, Вели-
кобританию и другие страны, в которых АЯ является доминирующим национальным 
языком. Второй, внешний круг (the Outer Circle) охватывает исторически связанные с 
Британской колониальной империей национально-государственные сообщества, где в 
силу политико-экономических факторов сохраняется важная объединяющая роль АЯ 
в государственной и общественной структуре. В третьем, расширяющемся круге (the 
Expanding Circle) представлены страны, в которых АЯ изучается как иностранный и ис-
пользуется в качестве инструмента межнациональной и межкультурной коммуникации. 
К их числу можно отнести и все неанглоязычные страны Европы, включая Украину. 

Согласно Б. Качру [4: 91], одна из определяющих характеристик каждого нового ва-
рианта АЯ – это нативизация языка, то есть процесс ассимиляции языка в культуре и 
обществе. Другими словами, язык “впитывает” культуру нового окружения и выражает 
себя в виде четкой новой системы, реализующейся такими лингвистическими чертами, 
как грамматика, лексика и фонетика. Каждая новая языковая модель может быть при-
знана в случае соответствия трем критериям – понятности, уместности и эффективности 
общения (intelligibility, appropriateness and effectiveness), с учетом всех инноваций, т.е. 
отклонений, встречающихся в речи не отдельных носителей, а целого социума.

Инновации принимают системный характер, сигнализируя об институционализи-
рованной разновидности языка, и служат лингвистическим показателем региональной 
разновидности языка [5: 76]. Инновации (фонетические, грамматические, лексические 
и стилистические), составная часть своеобразия региональных вариантов, существуют 
в форме заимствований из местного языка, калек, переведенных единиц и “смешения” 
элементов английского и местного языка [4: 28]. Подобные формы локальны, они вы-
полняют коммуникативную функцию в конкретных регионах.

Практически все последователи Б. Качру идентифицируют локальные (националь-
ные и региональные) варианты в трех аспектах – территориальном, языковом и куль-
турном, т.е. по критерию географической локализации, по характерным отклонениям от 
исходного (британского) языкового стандарта, по отраженным в конкретном варианте 
АЯ специфическим культурным реалиям данного региона. 

На наш взгляд, в модели Б. Качру и последующих разработках концепции трех кругов 
остается нерешенной важная часть общей проблемы статуса новых вариантов глобаль-
ного английского языка: насколько продуктивна опора на эти критерии при описании 
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интернационального варианта АЯ, используемого в международной коммуникации, т.е. 
лингва франка, проблема статуса и структуры которого ждет своего решения. 

При всей очевидной универсальности модель трех кругов игнорирует основную, 
глобальную функцию АЯ в современном мире – функцию контактного языка в междуна-
родной, межнациональной, межкультурной коммуникации [6: 41-42].

Каков же статус АЛФ в модели Б. Качру? Является ли АЛФ легитимным контактным 
языком межнациональной и межкультурной коммуникации или одним из вариантов в 
числе новых вариантов АЯ, или же только способом использования АЯ для коммуника-
ции между людьми с разными национальными языками? 

В модели Б. Качру варианты внутреннего круга АЯ разграничиваются по критериям 
национальной идентификации и, соответственно, создания национальных норм и стан-
дартов; варианты внешнего круга – по критериям нативизации, объемам осуществляемых 
АЯ функций и возможностям дальнейшего развития норм и стандартов, полученных от 
АЯ внутреннего круга. Что касается представителей расширяющегося круга, им не дано 
право иметь свои варианты, но они могут изучать АЯ, усваивать нормы носителей языка 
и использовать его в функции АЛФ в межнациональной коммуникации.

Среди исследователей АЛФ нет единства мнений относительно его природы. Ис-
ходя из функционального критерия, А. Ферс [7: 240] определяет АЛФ как контактный 
язык, используемый в коммуникации между людьми, которые не разделяют ни общего 
национального языка, ни общей национальной культуры. Б. Зайдлхофер [8: 339] более 
осторожно называет АЛФ «термином», относящимся к способу коммуникации между 
людьми, имеющими различные национальные языки. Дж. Хьюз [9] признает АЛФ спе-
циальным регистром АЯ – инструментом коммуникации между людьми с разными на-
циональными языками за пределами лингвокультурных границ их языков.

Дж. Дженкинс [10: 5] считает английский лингва франка (АЛФ) вариантом АЯ, ис-
пользуемым в англоязычной коммуникации, участники которой принадлежат к различ-
ным языковым сообществам. Говорящие на АЛФ не рассматриваются как лица, изучаю-
щие АЯ, и допускаемые в их АЛФ отклонения от норм и стандартов носителей языка 
не следует анализировать как ошибки [10: 1]. АЛФ представляет собой вариант АЯ со 
своими собственными характеристиками, следовательно, в отклонениях от норм и стан-
дартов носителей языка его исследователи должны видеть лингвистические инновации, 
порождаемые языковыми контактами. Попытки следовать моделям носителей АЯ явля-
ются неестественными, т.к. социокультурные характеристики этих языковых сообществ 
в значительной мере различаются [10: 2].

Б. Зайдлхофер [8: 340] поддерживает эту позицию, подчеркивая парадоксальность 
ситуации, когда неносители АЯ, фактически использующие язык-посредник АЛФ, соот-
носятся с носителями АЯ в пропорции 4:1. При этом носители АЯ не участвуют, как мини-
мум, в 3/4 коммуникативных ситуаций, но, несмотря на это, их нормы и стандарты все еще 
по укоренившейся традиции считаются образцовыми в англоязычной коммуникации.

В соответствии с трактовкой Дж. Дженкинс, Б. Зайдлхофер и др. исследователей АЛФ, 
житель любой, например, европейской страны, говорящий по-английски с носителями дру-
гого национального языка, фактически говорит на АЛФ, приспосабливая его для достиже-
ния своих коммуникативных целей и нестрого ограничивая себя нормами носителя АЯ. 
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Таким образом, АЛФ определяется функционально, т.е. по своему использованию в 
межкультурной коммуникации, а не по соотнесенности с нормами носителей АЯ. Он пред-
полагает равные коммуникативные права для всех своих пользователей. Следовательно, 
признается, что лингвофункциональный принцип описания вариативности АЯ приходит 
на смену лингвогеографическому, и английский язык оставляет за собой функцию языка 
коммуникации для представителей расширяющегося круга без того, чтобы выступать в 
качестве языка национальной идентификации говорящих. Универсальность АЛФ заклю-
чается в том, что он может использоваться как в странах внутреннего и внешнего кругов, 
так и в странах расширяющегося круга при условии, что один из коммуникантов является 
представителем расширяющегося круга или оба относятся к этой категории.

При этом остается открытым вопрос: каков же статус АЛФ в глобальном континууме 
АЯ? В формулировке С. Моллин [6] этот вопрос звучит следующим образом: Является 
ли АЛФ решающим этапом на продвижении расширяющегося круга к созданию своих 
норм и стандартов и своего варианта АЯ, или же АЛФ представляет собой всего лишь 
специфическую для расширяющегося круга функцию АЯ? 

Вариантность АЛФ может быть описана в терминах представлений о разных спосо-
бах выражения какой-либо языковой сущности как об ее модификации, разновидности 
или как об отклонении от некоторой нормы. Отметим, что в трудах А.И.Домашнева, Ю.А. 
Жлуктенко, В.М. Солнцева [11, 12, 13], разработавших теорию языковой вариативности, 
понятие варианта языка определяется не только наличием у него своих специфических 
черт и особенностей, но и его нормированным характером, наличием собственной коди-
фицированной нормы. Норма, с одной стороны, диктует выбор одного из вариантов, а с 
другой – сама определяется теми явлениями, которые формируют эти варианты. В усло-
виях раздельного применения единого языка в нем развиваются, в каждом отдельном 
случае, свои характерные черты, в соответствии с которыми язык данной общности диф-
ференцируется от данного языка другой национальной или культурной общности. Отли-
чительные признаки, разграничивающие языковые варианты, группируются по принад-
лежности к разным уровням языка (фонетическому, грамматическому, лексическому).

Чтобы понять, насколько стабильны специфические черты и особенности АЛФ, на-
сколько сложились его нормы, и находятся ли они в процессе кодификации, признаем, 
во-первых, что, гипотетически, идиолекты АЛФ могут пройти такой же путь нативиза-
ции, какой прошли варианты АЯ в постколониальных странах расширяющегося круга. 
Однако же, эта гипотеза далека от реального воплощения, и в этом мы могли бы раз-
делить позицию С. Моллин [6: 45], которая доказывает, что сообщество людей, исполь-
зующих АЛФ, отличается нестабильностью как состава коммуникантов, так и характера 
коммуникативных ситуаций.

Участники коммуникации на АЛФ имеют различные уровни языковой компетенции, 
различную национально-культурную основу и должны приспосабливаться к постоянно 
меняющимся партнерам коммуникации. В таких условиях продвижение к общим нор-
мам и стандартам АЛФ представляется мало вероятным. Факторы, действительно объ-
единяющие сообщество пользователей АЛФ, по мнению С.Моллин [6: 51], находятся в 
области дискурса, прагматики и коммуникативных стратегий, поэтому его следует клас-
сифицировать не как вариант АЯ, а как регистр, язык для специальных целей. 
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Функционально-прагматический подход позволяет отнести на счет коммуникатив-
ных стратегий такие отмеченные исследователями устойчивые особенности АЛФ, как 
более короткие предложения, урезанный словарь, отсутствие идиоматичности, некото-
рые морфосинтаксические маркеры и т.п. В целом, заключает С. Моллин, феномен АЛФ 
согласуется с моделью трех кругов Б. Качру, т.к. представители расширяющегося круга, 
каждый в индивидуальном порядке, используют АЯ в функции лингва франка.

Соглашаясь с функционально-прагматической оценкой АФЛ, необходимо указать, 
что С. Моллин не уделяет должного внимания факту использования АЛФ большими и 
стабильными межнациональными коллективами в таких областях, как академическая 
коммуникация, общественно-политические организации, культурные и профессиональ-
ные сообщества и т.п. 

Мы считаем необходимым обозначить разновидности АЛФ в сфере расширяющего-
ся круга термином «социолект». Термин «социолект» удобен для обозначения разноо-
бразных и несхожих друг с другом языковых образований, обладающих общим объеди-
няющим их признаком: эти образования обслуживают коммуникативные потребности 
социально ограниченных групп людей [14: 47]. 

Социолекты не представляют собой целостных систем коммуникации. Это именно 
особенности речи – в виде слов, словосочетаний, синтаксических конструкций, особен-
ностей ударения и т.п.; основа же социолектов – словарная и грамматическая – обычно 
мало чем отличается от характерной для данного национального языка. 

По определению У. Брайта [15], социолекты, модели использования языка, которые 
характеризуют группы его носителей, объединенных на основе общих социальных фак-
торов, представляют собой критическое измерение в мозаике вариативности всех язы-
ков. Такие группы могут идентифицироваться общностью по возрасту, полу, социально-
классовой, профессиональной, территориальной принадлежности. 

Используя формулировку А.Д. Петренко [16: 35], в рамках конкретной социально-
речевой общности, т.е. в АЛФ, его социолекты представляют собой некодифициро-
ванную норму языкового общения, реализуемую в разнообразных коммуникативных 
ситуациях коллективом говорящих, объединенных совокупностью общих социальных 
признаков. 

выводы
АЛФ, представленный своими социолектами, формирует дополнительно приобре-

тенную языковую систему, служащую инструментом коммуникации для людей, говоря-
щих на разных национальных языках. Причем, одним из таких национальных языков 
может быть АЯ его носителей, когда они участвуют в межкультурной и межнациональ-
ной коммуникации. Однако, это уже не тот АЯ, который принадлежит его носителям: он 
стал собственностью тех, кто придал ему универсальный характер в процессе междуна-
родной коммуникации. 

АЛФ нельзя считать плохим или ущербным АЯ, т.к. он отличается от АЯ носителей не 
только по форме, но и по функции и обладает достаточным потенциалом, чтобы достигать 
предназначенных ему коммуникативных целей. Он может использоваться в широком диа-
пазоне коммуникативных ситуаций – от обмена простыми высказываниями до научной 
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дискуссии. Межкультурная коммуникация на АЛФ определяется не формальными линг-
вистическими критериями, а такими факторами, как лингвокультурные знания, сотруд-
ничество, аккомодация, открытость к лингвистическим инновациям.

АЛФ рассматривается как совокупность социолектов, обслуживающих межнацио-
нальные группы, объединенные на основе культурной, профессиональной, социальной и 
т.п. общности. Материальной базой для исследования социолектов АЛФ должны быть его 
самостоятельные разновидности, являющиеся средством общения таких коллективов. 
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номінаЦіЯ оСоБи в румунСЬКій мові
(експериментальна семантизація номінативної лексики 

в межах лексико-семантичної групи)

Метод вільної атрибуції є ефективним способом виявлення емпіричного компонента 
значення. Він дозволяє досить детально дослідити семантичну структуру лексичних 
одиниць саме на сучасному рівні і зробити доповнення або зауваження до вже існуючих 
словникових тлумачень.

Ключові слова: лексико-семантична група, лексична одиниця, номінація, семантика, 
вторинна номінація.

Метод свободной атрибуции является достаточно эффективным способом выяв-
ления эмпирического компонента значения. Метод позволяет достаточно подробно ис-
следовать семантическую структуру лексических единиц именно на современном уровне 
и сделать дополнения или замечания к уже существующим словарным толкованиям.

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, лексическая единица, номинация, 
семантика, вторичная номинация.

The method of attribution is a fairly effective way of identifying the empirical component 
of meaning. Method allows one to investigate lexical items and make additions or comments to 
the existing interpretations of the word.

Key words: lexical-semantic group, lexical unit, designation, semantics, secondary 
nomination.

Великий обсяг лексичного ярусу мови змушує лінгвістів звертатися до вивчення фраг-
ментів словника – лексико-семантичних груп (ЛСГ) використовуючи точні та експеримен-
тальні методи аналізу мовних явищ. Ці методи не можуть претендувати на монополію в 
лінгвістичних дослідженнях, вони – лише частина різноманітного арсеналу лінгвіста.
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Найбільш цікавими для порівняльного дослідження такого плану є такі лексичні 
одиниці, оцінні параметри яких есплікуються досить активно. Нами пропонується ви-
користати метод вільної атрибуції ознак значення [1: 25]. Він полягає у представленні 
респондентам анкет зі списком заздалегідь відібраних слів. Головною метою такого екс-
перименту є актуалізація семантичних компонентів значення [2: 92]. Для досягнення не-
обхідної повноти опису та спрощення завдання доцільно вказати конкретизуючі запитан-
ня, які окреслюють семантичну сферу, в межах якої респонденти мають приписати слову 
семантичну ознаку. Таким чином вказується не перше слово, яке «прийшло в голову» в 
зв’язку зі словом-стимулом, а виділяється типова ознака денотата. До анкети додається 
наступна інструкція: Ви є учасником психолінгвістичного експерименту. Нам необхідно 
встановити уявлення людей про дану групу слів. Просимо Вас відповісти, які, на Ваш 
погляд, риси характерні для перерахованих в анкеті найменувань. Для оптимізації про-
цесу заповнення анкет додаються наприклад: рибалка – засмаглий, обвітрений, носить 
високі чоботи, має вудку. Для незнайомих слів допускається відповідь «не знаю».

Важливою рисою експериментальних прийомів аналізу структури значення слова є 
узагальнення близьких за змістом відповідей респондентів в одну, незалежно від кон-
кретного лексичного оформлення відповіді [3: 11]. Наприклад, відповіді на зразок “має 
серйозні наміри”, “ввічливий”, “вихований” зводяться в один пункт. Отже, при обробці 
результатів підсумовуються семантично схожі відповіді та підраховується так званий ін-
декс яскравості семантичної ознаки. Індекс яскравості є процентним відношенням кіль-
кості тих, хто виділив дану ознаку, до загальної кількості респондентів.

Даний параметр є досить важливою частиною опису структури значення. Він до-
зволяє ранжувати семантичні компоненти з погляду частоти їх актуалізації, встановити 
їх відносну ієрархію в структурі семеми. Цей параметр дозволяє встановити ядерний 
чи периферійний статус семи в значенні: якщо, наприклад, семантичний компонент X 
має індекс яскравості 76% в значенні А та 24% в значенні В, то в першому випадку 
можливість його ядерного статусу досить висока, а в другому – досить низька, хоча ми 
не будемо говорити про однозначний збіг між яскравістю семи та її ядерним або пери-
ферійним статусом. Сума відсотків відповідей на одне слово-стимул може перевищувати 
100%. Цей факт пояснюється тим, що один респондент мав право вказати декілька на 
його думку характерних для денотата ознак. Всі відмови з тих чи інших причин семан-
тизувати слово зафіксовані у пункті “не знаю”. Дане дослідження дає нам також мож-
ливість підрахувати відсоток незнання респондентами зазначених слів. В експерименті 
брали участь студенти, які вивчають румунську мову.

Одиниці, пов’язані з номінацією особи за позитивними чи негативними якостями – час-
тина семантичного поля “людина” – більшою мірою, ніж інші розряди конкретних імен, пе-
редають країнознавчі конотації, оскільки саме вони оформляють суб’єктивне бачення світу 
через фіксацію етичних чи естетичних норм конкретного мовного колективу. Для даного екс-
перименту була використана лексико-граматична група іменників “cine iubeste femeile”. 

Afemeiat
1. Веселий, бажаний гість у жіночих компаніях – 66,6%.
2. Неохайний, грубий з жінками – 16,7%.
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3. «Не знаю» – 16,7%.
Amant
1. Чоловік у позашлюбному зв’язку, обережний – 83,3%.
2. Той, хто віддано кохає – 16,6%.
Crai
1. “Не знаю” – 75%.
2. Досвідчений у любовних справах, немолодий, розумний – 16,6%.
3. П’яниця, неохайний, не поважає жінок – 8,3%.
Craidon
1. Несерйозний, любить залицятися до жінок, – 58,3%.
2. Скромний, сором’язливий, ввічливий з жінками – 41,6%.
Muieratic
1. Молодий, легковажний, веселий, життєлюб, любить проводити вільний час у 

жіночій компанії, не має постійних стосунків – 66,6%.
2. Той, хто дуже багато відпочиває, гуляє, лінивий – 33,3%. В контексті нашої 

лексико-семантичної групи така семантизація є помилковою.
3. “Не знаю” – 16,6%.
Favorit
1. Улюбленець жінок, розумний, самовпевнений, лідер – 83,3%.
2. Рідна, близька людина – 16,6%.
Fustangiu
1. Той, хто “баламутить” спокій, пустобрех, жевжик – 91,6%. В контексті нашої 

лексико-семантичної групи така семантизація є помилковою.
2. “Не знаю” – 50%.
Ademenitor
1. Енергійний, самовпевнений, завжди наполягає на взаємності, досвічений у 

любовних справах – 75%.
2. Немолодий, огидний, товстий, грубий з жінками – 25%.
Ispititor
1. Розбещений, хитрий, має демонічну зовнішність, підступний – 75%.
2. Молодий, красивий, легковажний, непостійний у зв’язках – 25%.
Ibovnic
1. Той, хто часто закохується, нерозбірливий у зв’язках – 41,6%.
2. «Не знаю» – 33,3%.
3. Той, кого кохають – 16,6%.
Casanova
1. Має аристократичну зовнішність, вишуканий, ввічливий, улюбленець жінок – 

58,3%.
2. Розбещений, цілеспрямований, хитрий, підступний – 50%.
Cavaler
1. Претендент в чоловіки, ввічливий, вихований – 41,6%.
2. Багатий, досвідчений в любовних справах – 33,3%.
3. Військовий, супроводжує жінку в компанії – 33,3%.
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Cuceritor
1. “Не знаю” – 91,6%.
2. Молодий, гарний, завзятий у любовних справах – 8,3%.
Ceducator
1. Цинічний, ненадійний, розбещений, підступний – 33,3%.
2. «Не знаю» – 33,3%.
3. Мудрий, немолодий, досвідчений у любовних справах, цілеспрямований – 33,3%.
Підраховуючи всі випадки відмови від відповіді та помилкової семантизації, можемо 

говорити про те, що при трактуванні цієї групи слів студенти тлумачать поверхневі зна-
чення лексем. Помилкова семантизація переважно має локальний характер, тобто рес-
понденти приписують слову такі ознаки, які йому об’єктивно властиві як багатозначному, 
але які не відповідають формату досліджуваної лексико-семантичної групи. Словники ж 
дають більш широке тлумачення, враховуючи похідні дефініції, а також трактують назву 
особи послідовно, визначаючи значення похідних слів.
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наЦіонаЛЬні мови і КуЛЬтури в ЇХ СПЕЦиФіЦі та вЗаЄмодіЇ

УДК 821.10.15 
Хоменко Т.О.

(Київ, Україна)

оніми в ПоЕЗіЇ Кім СовоЛЯ

Стаття присвячена аналізу ономастичного простору, його наповнення та функціону-
вання в поетичних творах Кім Соволя. Виявляються власні назви всіх ономастичних роз-
рядів, ужиті у віршах, а також енциклопедичні смислові значення онімів, що з’являються 
в даному вжитку, образна семантика яких часто зумовлена контекстом твору.

Ключові слова: корейська поезія, Кім Соволь, власні назви, топоніми, гідроніми, оро-
німи, антропоніми.

Статья посвящена анализу ономастического пространства, его наполнения и функ-
ционирования в поэтических произведениях Ким Соволя. Определяются имена собствен-
ные всех ономастических разрядов, употребленные в стихах, а также энциклопедиче-
ские смысловые значениия имён собственных, встречающихся в данном употреблении, 
образная семантика которых часто обусловлена контекстом произведения. 

Ключевые слова: корейская поэзия, Ким Соволь, имена собственные, топонимы, 
гидронимы, оронимы, антропонимы. 

The article deals with analysis of the onomastic space, its content and function in the 
poetic works of Kim Sowol. The proper names of all onomastic discharges used in poems and 
encyclopedic meaning of the proper names, taken in verse and brought about the context of the 
composition, are find out. 

Key words: Korean poetry, Kim Sowol, proper names, toponym, hydronym, oronym, an-
throponym. 

Як відомо, національна культура значною мірою знаходить свій прояв саме в оно-
мастичній лексиці. Культура народів Сходу значно відрізняється від культури Заходу. 
Здавалося б, знайомі нам поняття, погляди, ідеї тощо в східній культурі трактуються 
зовсім по-іншому. І саме власні назви відіграють дуже важливу роль у взаєморозумінні 
двох культур.

Однією з найскладніших проблем, з якою неодмінно стикається будь-який перекла-
дач корейської поезії, є наявність у поетичних творах великої кількості власних назв, які 
викликають у корейського читача такі ж асоціації, як в українського можуть викликати 
слова: Дніпро, Кобзар, Свята Софія, Карпати тощо. Оніми є невід’ємною художньою 
деталлю, яка стимулює розгортання теми, образу, сцени, думки в уяві читача [1: 49].

Вивчення функціонування власних назв у живому мовленні і особливо в текстах ко-
рейської художньої літератури досі не відбувалося. Поезія має свої істотні ономастичні 
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особливості, які важливо з’ясувати, оскільки власні назви є і завжді були суттєвим, функ-
ціонально значущим складником поетичних творів, як і творів інших родів літератури. 

Серед корейських поетів двадцятого століття Кім Соволь (1902-1934) є найбільш зна-
ним та популярним. Поет відомий своїм внеском в сучасну корейську поезію. Саме він 
першим створив форму вільного вірша в жанрі народної пісні кайо, поклавши в осно-
ву поетики новоствореного жанру ритмічну структуру, мовну організацію і головні 
художньо-стилістичні засоби міньо – одного з його різновидів. Особлива поетична май-
стерність Кім Соволя полягала в його вмінні органічно поєднати у своїй ліричній поезії 
давню народну пісенно-поетичну традицію з сучасною мовою, новими яскравими обра-
зами і, нерідко, зі злободенними проблемами, актуальними суспільними ідеями тощо.

Відомо, що народні пісні виникають в окремих місцях і зазвичай пов’язані з тією чи 
іншою знаменною подією. Природним чином власні назви, які зустрічаються в народних 
піснях, закріплені за певною територією, де сталася відповідна подія. Тобто, вони несуть 
в собі певну інформацію та посилюють образність вірша.

Поезія Соволя буквально насичена символічними образами, іноді досить складни-
ми для адекватного сприйняття пересічним читачем [2: 273], тим більше – читачем-
іноземцем. Досить часто саме власні назви стають особливим елементом, покликаним не 
лише сприяти розкриттю авторського задуму, але й бути яскравим показником авторської 
індивідуальності та самобутності. 

Головною темою творчості поета, якої Кім Соволь прямо чи опосередковано тор-
кався практично в кожному своєму вірші, була рідна природа. Саме тому, порівнюючи 
кількість використання в його поезії різноманітної ономастичної лексики, ми дійшли 
висновку, що у своїх віршах Соволь найчастіше використовує географічні назви. У по-
етичних творах вони вживаються не просто як назви об’єктів природи чи місцевості, а як 
символи, здатні наситити стиснутий до мінімуму словесний простір різними асоціація-
ми. За назвами місцевостей, річок, містечок, гірських масивів, які згадує поет, для корей-
ця можуть стояти вже віками закріплені в корейській поезії образи самотності, печалі, 
суму, скорботи, захоплення, національної гордості тощо.

Оскільки Кім Соволь народився у Кваксані, що знаходиться в північній частині ни-
нішньої столиці КНДР, у його поезії найчастіше зустрічається назва річки тедонґан – 
головної водної артерії столиці Північної Кореї – Пхеньяну.

тедонґан – одна з найбільших річок на території КНДР, яка бере початок у горах 
Ранрім на півночі країни. Вона тече в південно-західному напрямку і впадає в Корейську 
затоку поблизу міста Нампхо. Протікає ця повноводна річка і через столицю країни Пхе-
ньян. Раніше вона була відома під назвою Пеґан. Наведемо кілька прикладів з поетичної 
спадщини Соволя:

Кружляють над широким Тедонґаном,
Голосять гірко крихітні пташки.
Розлуки місцем у часи тяжкі
Став Чанбьоллі посеред Тедонґана! [2: 206].

У даному уривку вірша під назвою «Чанбьоллі» згадується також острів, розташова-
ний на річці Тедонґан. Це місце в корейців пов’язане з відомою легендою про хороброго 
воїна, який під час святкування свого весілля на острові раптом дізнався про королів-
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ський наказ із закликом до мешканців країни виступити проти війська японського сьо-
гуна Тойотомі Хідейосі, яке 1592 р. вторглося на терени Кореї. Попрощавшись із своєю 
нареченою, воїн першим кинувся на захист рідного краю [2: 206].

Поет тривалий час провів також у Сеулі – нинішній столиці Південної Кореї, де він 
навчався. Це був один із найкращих періодів у його короткому житті. Річка Ханґан – го-
ловна артерія Сеулу, тому вживання цього гідроніма також є досить частотним і знако-
вим у творчості Кім Соволя. Адже саме ця річка символізує не лише місто його юності, 
але й приємні спогади, пов’язані з цим періодом його життя: 

Чиї вони, ці безіменні душі – 
Вогні свічок у кожному вікні?
Чи, може, то Ханґан водою сушу
У повінь заливає навесні? [2: 230]. 

Як ми вже зазначили, однією з головних тем у творчості поета була рідна природа. 
А серед усіх її складових на першому місці стояли «гори» і «місяць». Корея – гірська 
країна, тому «гора для корейців, як повітря. Гора – знак батьківщини. Опинившись на 
чужині, у рівнинному краї, вони зітхають: без гір на душі тривожно. Корейцям не відомо, 
як пахнуть рівнинні трави, їм не зрозуміла російська туга за широким просторами, проте 
вони добре знають, що таке туга за рідними горами» [4: 137].

Саме тому у своїй поезії Кім Соволь неодноразово використовує ороніми – власні 
назви гір. Так наприклад, в одному з найвідоміших його віршів «Квіт азалії» згадується 
гора Яксан:

Лише нарву в гаю азалій квіту
Біля Йонбьона на горі Яксан,
Щоб ним твій шлях, кохана, устелити [2: 130].

Яксан – гора на теренах сучасної КНДР, розташована неподалік від провінції Пів-
нічна Пхьонан – батьківщини поета. Ця гора відома своєю дивовижною красою азалій. 
Квіти і гори, – згадуючи Яксан, поет пробуджує в уяві своїх співвітчизників романтичні 
образи кохання і краси. Кохання – прекрасне почуття, і це підкреслюється красою при-
роди, красою квітучих гірських азалій. 

Головним героєм цього поетичного твору виступає сам поет, який, зустрічаючи свою 
кохану чи, навпаки, прощаючись з нею, жодним словом не дорікає їй, не скаржиться, не 
благає залишитися, а мовчки встилає її шлях «тендітними квітами»:

Коли від мене підеш ти далеко, 
Тендітним квітом шлях твій устелю, 
Щоб кожен крок тобі давався легко [2: 130]. 

В іншому вірші «Сумна пісня про найстаршу дочку-перлину» Кім Соволь викорис-
товує оронім намсан:

Померлого не називають милим,
як рваний чобіт чоботом не звуть.
Гризуть жуки старі пеньки на схилах
Гори Намсан, де квіти не цвітуть [2: 212].

намсан – гора поблизу Апнамсану, що в Північній Кореї. 
Вірш – глибоко філософський. У ньому лунають досить песимістичні ноти. Відомо, 

що в Кореї, коли дочку віддавали заміж, вона протягом року не мала права відвідувати 
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свою родину. Безумовно, що при цьому і родина, і наречена дуже страждали. У своєму 
вірші поет від імені батька не лише описує сум за єдиною дочкою-перлиною, а за допо-
могою низки оригінальних метафор і порівнянь засуджує архаїчні традиції, роздумує над 
сенсом життя.

Батьківщиною Соволя були терени сучасної КНДР, а тому цілком закономірно, що у 
своїх поетичних творах поет найчастіше згадує топонім Пхеньян – столицю нинішньої 
Північної Кореї. Так наприклад, у вірші «Спогад» він пише:

Устигла охолонути до дна
За ніч вода у річці вздовж фортеці.
Пхеньян завмер, як завмирає серце…[2: 85].

Місто прямого підпорядкування Пхеньян – столиця сучасної Північної Кореї, – роз-
ташоване на березі річки Тедонґан. Місто Пхеньян є столицею зараз і було столицею та 
важливим культурним і економічним центром у минулому протягом багатьох років. Це 
місто у творчості поета пов’язане з його спогадами про далеке дитинство, перше кохання 
і мрії про майбутнє. 

Іншим важливим топонімом у творах поета виступає Сеул – столиця нинішньої Пів-
денної Кореї. Це прекрасне місто, де промайнула юність Кім Соволя, можна вважати дру-
гою батьківщина поета. З Сеулом у Соволя пов’язані спогади про кращі роки його життя. 
Він щиро захоплюється цим містом, оспівує його. Однак це місто, куди він завжди мріяв 
повернутися, не завжди було прихильним, приязним до нього, не завжди сприймало поета, 
а тому і спогади про нього лише позитивні, як наприклад, у вірші «Сеульська ніч»:

Сеульських вулиць гоноровий шик,
Ночей сеульських славнозвісна пишність! – 
Червоних ламп скорботність у душі,
Зелених ламп журлива безутішність... [2: 95].

У цьому вірші поет засуджує сучасну цивілізацію за її бездушність і байдужість по 
відношенню до людини, засуджує місто, яке стало символом цієї цивілізації, і яке для 
нього, вихідця з села, виявилося чужим.

У вірші «Ніч» згадується топонім чемульпхо-інчхон:
Сховалось сонце знову в темноті.
Ніч Чемульпхо-Інчхон дощем вмиває.
Від узбережжя вітер налетів
І прохолоду моря навіває [2: 47].

чемульпхо-інчхон – велике портове місто на узбережжі Жовтого моря. Сучасну назву 
Інчхон отримав у 1413 році. Нині район Чемульпхо (саме так називалося це місто до 1413 р.) 
входить до складу Інчхону. Інчхон – це порт, куди приходять кораблі з багатьох країн світу. А 
тому цей порт асоціюється у свідомості корейців з іноземними країнами. Через Інчхон при-
бували до Кореї іноземці, які були для корейців невідомими, чужими і часто ворожими.

Неодноразово у творах Кім Соволя згадується також топонім нампхо. Наприклад, у 
вірші «Схиливши голову на плечі, пісню заспівай» читаємо:

Ось чому я пройшов
Аж три тисячі рі –
Мене сюди привіз
Човняр з Нампхо [3: 154].
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нампхо – портове місто у провінції Пхьонаннамдо (КНДР), яке знаходиться на від-
стані близько 50 км на південний-захід від Пхеньяна, у північній частині русла річки Те-
донґан, неподалік від малої батьківщини Кім Соволя. Назва цього порту, яка все частіше 
трапляється в його поетичних творах, дає нам підстави стверджувати, що з часом Соволь 
подумки все частіше повертається до свого рідного краю, до батьківської оселі, мріючи 
зрештою залишитися тут назавжди. Окрім наведених нами прикладів онімів у віршах 
Соволя часто досить трапляються також антропоніми – власні імена людей, як напри-
клад, у вірші «чхунхян та панич Лі»:

О, моя сестра права,
Моя старша сестра.
Колись служили нашій країні
І жили панич Лі та Чхунхян [5: 39].

Вірш «Чхунхян та панич Лі» навіяний відомою в Кореї легендою про палке кохання 
Чхунхян, позашлюбної дочки короля, красуні-куртизанки, та Лі – сина високопоставле-
ного державного чиновника. Після неофіційного весілля (заручин) Лі вирушає до Сеулу 
для отримання освіти, після чого вони з коханою планують уже офіційно оголосили про 
своє весілля. Однак за відсутності Лі, який навчається в Сеулі, інший чиновник хоче при-
мусити Чхунхян стати його наложницею, наголошуючи на тому, що дочка куртизанки 
– куртизанка від народження. Дівчина категорично відмовляється, після чого її жорстоко 
карають і приговорюють до смертної кари. В останню мить Лі повертається до рідного 
міста – він отримав гідну освіту, потрапив на службу до короля і має виконувати почесне 
державне доручення – викривати корумпованих чиновників. Смертну кару відміняють, 
похітливого чиновника саджають за ґрати, а закохані нарешті возз’єднуються [6: 8]. 

Власні назви в поезії, зокрема топоніми, – це не просто слова, що мають певний 
асоціативний підтекст. Їхній смисловий діапазон хоча й обмежений назвами конкретних 
місць, насправді є досить широким: вони можуть бути пов’язані зі певними славетними 
історичними подіями, красою відповідних пейзажів, якими з давніх-давен славилася та 
чи інша місцевість, з самою історією країни, стародавніми міфами, легендами тощо. Як 
приклад, ми вже наводили уривок із вірша Кім Соволя «Чанбьоллі», пов'язаний з леген-
дою про доблесного воїна, який, незважаючи на власне весілля, першим відгукнувся на 
заклик короля й сміливо кинувся захищати свою вітчизну від японських загарбників.

Аналізуючи функції власних назв у цьому й інших віршах Кім Соволя, не можна не 
погодитися з О.Ю. Карпенко, яка зазначає, що «власні назви в художньому тексті дають 
неоціненну інформацію для інтерпретації тексту, нерідко і таку, що іншими засобами в 
тексті не виражена. Вони забарвлюють, увиразнюють текст, виконуючи й істотну тек-
стотвірну функцію. Щоб по-справжньому оволодіти текстом, треба розібратися і в тих 
власних назвах, які вжито в цьому тексті» [7: 193].

Таким чином, проаналізований нами ономастичний матеріал дозволяє стверджувати, що 
численні власні імена в поетичних творах Кім Соволя виконують такі важливі функції, як:

1. Вербалізація поняття «малої батьківщини», що безумовно є однією з найважливі-
ших функцій, яку реалізують саме топоніми. Серед виявлених нами топонімів найчас-
тотнішими є назви гір, оскільки саме гори традиційно уособлюють і символізують образ 
вітчизни Кім Соволя, її ландшафт і природу: «Гори – це не лише природне обличчя Кореї, 
вони є лицем її культури, лицем її історії» [8: 20].
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2. Поглиблення реалістичності художнього зображення дійсності. Основна функція то-
понімів у цьому випадку – територіально фіксувати ті чи інші природні об’єкти. В уяві кож-
ної людини певна географічна назва майже завжди пов’язана з відомим місцем чи епохою. 

3. Фольклоризація поезії, тобто створення за допомогою того чи іншого оніма сво-
єрідного асоціативного підтексту без особливого втручання у зміст поетичного твору. 
Коріння творчості Соволя сягає давніх віршів – хянґа, а також пейзажної та філософ-
ської лірики жанру сіджо [9: 20]. Власні назви створюють фольклорний колорит, пісен-
ну ритмічність, характерну для хянґа та сіджо, закріплюють і підкреслюють наявний 
взаємозв’язок між окремими образами, об’єднуючи їх в одну картину. Кім Соволь у своїй 
творчості часто використовує різноманітні ономастичні елементи з відомих народних 
казок, міфів, легенд, що сприяє фольклоризації його поетичних творів. Яскравими при-
кладами такої фольклоризації авторської поезії є вірші Соволя «Чхунхян та панич Лі», 
«Чанбьоллі», «Пташка Чоптон» та ін. 

4. Насичення поетичного тексту культурно-історичною інформацією. Завдяки цьому 
читач, у тому числі й зарубіжний, краще знайомиться не лише з географією Кореї, а й 
дізнається багато нового про історію та культуру цієї країни. 

5. Посилення художньої образності поезії. Саме власні назви навіюють читачам ті чи 
інші асоціації, нагадують про певні речі, події, історичні образи, картини, пейзажі тощо. 
За назвами місцевостей, річок, містечок, численних гір і гірських масивів, які згадує поет, 
для корейця можуть стояти віками закріплені в корейській поезії асоціативні образи. Тобто 
ономастичний принцип відображення власних авторських асоціацій у його віршах стає до-
сить ефективним засобом передачі, донесення до читача специфічної образності вірша.

6. Лаконізація поетичного тексту. Поетична форма твору вимагає від автора жорстко-
го самообмеження, змушуючи його робити вагомим кожне використане слово. Тому від-
бір ономастичної лексики також відбувається за принципом – залучати лише такі слова, 
які мають сприйматися і відчуватися як незамінні. У поезії оніми вживаються не просто, 
як назви об’єктів природи чи місцевості, а як своєрідні символічні маркери, здатні на-
сити стиснутий до мінімуму словесний простір різними асоціаціями. 

7. Надання певного лексико-семантичного різноманіття поетичному твору. Замість 
велемовних переказів тієї чи іншої казки, легенди, міфу тощо вживаються власні назви, 
що безпосередньо пов’язані з ними. 

Таким чином, проаналізований нами ономастичний матеріал дозволяє стверджува-
ти, що власні назви виконують у поезії Кім Соволя, такі важливі функції, як вербаліза-
ція поняття «малої батьківщини», поглиблення реалістичності художнього зображення 
дійсності, фольклоризація поезії, насичення поетичного тексту культурно-історичною 
інформацією, посилення художньої образності поезії, лаконізація поетичного тексту, на-
дання тексту вірша лексико-семантичного різноманіття.

Серед усіх корейських поетів першої половини XX ст. Кім Соволь є найбільш знаним 
та популярним. Численні власні назви, які є невід’ємним елементом його поезії, покли-
кані передусім стимулювати уяву та почуття читачів, сприяти розгортанню поетичної 
теми, ліричного образу, ідеї твору тощо. При читанні віршів Кім Соволя вражає виключ-
на контекстуальна незамінність власних назв і органічність їх використання в тексті того 
чи іншого вірша. Кожна використана ним власна назва має своє конкретне художнє при-
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значення, чітку мету залучення, дуже яскраву індивідуальність і потужний асоціативний 
потенціал. Окрім цього, власні назви в поетичних творах Кім Соволя водночас є також 
яскравим показником індивідуальності поета, своєрідною вербальною маніфестацією 
його філософських, релігійних та естетичних поглядів.

ЛітЕратура

1. Столяренко М.В. Записки з ономастики. Вип.8. Збірник наукових праць. – Одеса: 
Астропринт, 2005. – С. 49-59.

2. Бондаренко І.П. Розкоші і злидні японської поезії: японська класична поезія в кон-
тексті світової та української літератури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 
2010. – 566 с.

3. [Ханґуґіні побин кім соворе мьонгші моимчжіп. – Чхопхан 1се 2006 ньон 11 воль 
1 іль пальхенг]. – 191 с. (кор. мовою).

4. Ким Соволь. Лирика / Перевод с корейського Ким Рехо и Эдуарда Балашова/. – М., 
2003. – 175 с.

5. [Кім соволь шічжіп. Мот ічжо]. – Sun Young Publishing Co. 1989. – 139 с. (кор. 
мовою).

6. Верная Чхунхян: корейские повести ХІХ в.: В 2-х т. Т.1 /Пер. с кор. А.Ф. Троцевич, 
Ю.Л. Кроля, Г.Е. Рачкова, А.Г. Васильева. – СПб.: Гипертон, 2009. – 328 с.

7. Карпенко О.Ю. Про літературну ономастику та її функціональне навантаження // 
Записки з ономастики. – Одесса, 2000. – Вип. 4. – С. 190–198.

8. Чхве Чонхо [Гори в житті корейців]. – Сеул, 1994. – (кор. мовою).
9. Троцевич А.Ф. История корейской традиционной литературы (до ХХ в.). – СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 323 с.

УДК [811.111+811.161.2]’373.421
Олекса Г.І.

(Київ, Україна)

ріЗновиди діЄСЛівноЇ СиноніміЇ 
у нЕБЛиЗЬКоСПоріднЕниХ моваХ

(на матеріалі української та англійської мов)

У статті досліджуються дієслова-синоніми в українській і англійській мові.
Ключові слова: дієслово, синонімія, лексика.
В статье исследуются глаголы-синонимы в украинском и английском языках.
Ключевые слова: глагол, синонимия, лексика.
The article investigates verb synonyms in Ukrainian and English languages.
Key words: verb, synonymy, lexis.

© Олекса Г.І., 2011



172

Запорукою існування та функціонування мови є її постійний розвиток. З розвитком 
мови розвивається її форма. Форма слова – це його звучання (фонетична оболонка) і 
його граматичні особливості, що дозволяють лексичній одиниці пов’язуватися з іншими 
словами в процесі мовлення. 

Семантичний розвиток лексики не завжди супроводжується зростанням словника: 
він може відбуватися завдяки збільшенню кількості значень у слові. 

У лексико-семантичній системі діалектично взаємопов’язані: 1). Прагнення слова до 
однозначності і розвиток у його семантичній структурі різних значень; 2). Автономність 
семантичної структури слова – схрещення семантичної структури різних слів; 3). Зближен-
ня в семантиці різних слів (синонімізація) – специфікація значень колишніх синонімів; 4). 
Розвиток синонімії – розвиток омонімії; 5). Метафоризація і деметафоризація як засіб нової 
номінації; 6). Емоційна маркованість – нейтралізація емоційної маркованості; 7). Емоційна 
нейтральність – розвиток емоційної маркованості; 8). Розвиток емоційної маркованості в 
окремих морфемах слова – нейтралізація емоційної маркованості морфем [1: 661].

Матеріалом даного дослідження є зіставлення дієслівної синонімії в українській і 
англійській мові (дієслова руху). 

Центром синонімічного ряду, його домінантою, або опорним словом, виступає та лек-
сема, що є носієм найменшої кількості семем. Наприклад, дієслово рухатися є центром 
такого синонімічного ряду: переміщатися, переміщуватися, ворушитися, пересуватися, 
рушатися. В англійській мові ми маємо центральне дієслово move, що є центральним 
серед синонімів go, proceed, locomote, travel, displace. Дієслово летіти є, центральним 
серед синонімів линути, ширяти, витати, парити, шугати. Якщо розглянути дієслово 
fly, то воно є центральним до wing, aviate, take flight.

Розвиток лексико-семантичної системи мови спричиняє включення одного слова до 
різних синонімічних рядів. Кожна семема виявляється в слові внаслідок протиставлення 
його іншим словам. Тобто існує такий взаємозв’язок між семантичним розвитком слова і 
антонімією: протиставлення слів передбачає існування в кожному з них спільної семан-
тичної основи. Наприклад, якщо летіти є центральним серед лексико-семантичної групи 
зі значенням пересуватися в повітрі за допомогою крил, то ми можемо спостерігати його 
в іншому синонімічному ряді, центром якого є дієслово бігти (швидко пересуватися на 
ногах). Дієслово летіти знаходиться ближче до периферії і є емоційним підсилювачем із 
значенням бігти дуже швидко. Дієслово fly також належить до різних синонімічних рядів. 
Так само, як і в українській мові, воно є центром лексико-семантичної групи пересування 
в повітрі за допомогою крил, проте ми знаходимо його на периферії такого синонімічного 
ряду scat, scarper, lam, bunk, escape центром якого є дієслово flee (run away quickly).

Багато похідних значень слів утворюються завдяки метафоризації первинних. Оскіль-
ки метафора – це порівняння, що виникає як наслідок порівняння предметів або явищ за 
певною ознакою, то внутрішньою формою цього слова стає саме ця ознака. Так, внутріш-
ньою формою дієслова брикатися є дії тварини, що захищається, внутрішньою формою 
дієслова зміїтися є зигзагоподібні рухи змії. Помітне місце в семантичній історії слів за-
ймає «антропонімізація» природних явищ, тобто приписування живій і неживій природі 
процесів і дій, пов’язаних з діяльністю людини, з функціонуванням її організму, з поді-
бністю до частин її тіла, до вироблюваних нею предметів тощо. Саме цим пояснюється, 
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що сонце і місяць сходять і заходять (the sun/ moon sets/ rises), що вітер дме (the wind 
blows), хмара пливе (the clouds move). Не менш істотне значення має і зворотний процес: 
порівняння людини, її дій з явищами, характерними для неживої природи, рослинного 
і тваринного світу, наприклад видряпуватися, вимітатися, рачкувати. Подібний про-
цес спостерігається і в англійській мові: climb, worm, serpentine. Розвиток метафоричних 
значень у слові нерідко відбувається через словосполучення. Наприклад метафоричні 
значення слів носитися (з ким, чим) – виявляти надмірну турботу про кого-, що-небудь; 
вскочити (куди?) – зазнати неприємності, біди; налягати (на що?) – прискорювати по-
ходять від фразеологізованих сполучень носити на руках, вскочити в халепу, налягати 
на ноги. Завдяки метафоризації в слові розвивається абстрактне значення, початкова об-
разність якого виявляється лише при дослідженні живих словотвірних зв’язків: 

На перон вибігло двоє військових (Ю. яновський)
Two military men ran on the platform.
У село вони продерлися глухою стежкою, яка вибігала з балки (П. Панч)
They broke through to the village on the path that was running out of the beam.
Долиною козак іде та у журби питається… (Т. Шевченко)
The Cossack goes through the valley and asks the grief…
як тобі ведеться у Києві?... як ідуть твої заняття? (Л. Українка)
How do you like being in Kyiv?... How is it going with your lessons? 
Булькає, переливаючись із барильця в карафки, добуте з радгоспних льохів вино. (О. 

Гончар)
Mined from the state-farm cellars wine bubbles, flowing from the barrel into the carafes.
Золотим вінцем підіймається місяць, переливаються різними кольорами зорі. (М. 

Стельмах)
The Moon is rising like a golden crown, the stars are sparkling brightly.
Як бачимо, дієслово переливатися в українській мові завдяки метафоризації набу-

ває значення блищати, виблискувати, сяяти. Дієслово flow такого значення не набуває. 
Метафоризуючись, воно набуває значення stream, current (The visitors flowed out of the 
terminal), тобто вийти стрімким потоком і вживається на позначення людського руху, а 
не руху рідини.

Емоційна маркованість слова є одним з важливих стимулів змін у лексико-семантичній 
системі мови. Виникнення синонімічних рядів збільшує 

кількість назв одного поняття і разом з тим дає можливість поєднувати номінацію з 
певною суб’єктивною оцінкою денотата.

Наявність синонімів у мові дає змогу розташувати їх за ступенем позитивної та не-
гативної оцінки. Так нейтральному іти в сучасній українській мові, з позитивного боку, 
відповідають крокувати, виступати, а з негативного, – дибати, шкандибати, плестися, 
плентатися. Ситуативно то позитивної, то негативної оцінки набувають слова дріботі-
ти, частити, перевалюватись. Нейтральному летіти з позитивного боку, відповідають 
витати, кружляти, линути, майнути, а з негативного боку – вітритися, носитися, По-
зитивної або негативної оцінки можуть набувати слова випурхувати, випорскувати, ви-
хатися. В англійській мові нейтральному go з позитивного боку відповідають locomote, 
move, proceed, з негативного fling, whirl. Залежно від ситуації depart, pass можуть мати 



174

позитивне або негативне значення. Нейтральному fly з позитивного боку маємо синоніми 
wing, aviate, з негативного – flee. Дієслова vanish, vaporize набувають як позитивної, так і 
негативної оцінки. 

В основі української літературної мови лежить загальнонародна мова. Уснорозмовна 
мова становить джерело для літературної мови [2 (2: 8)]. Особливе місце займає взаємодія 
між українською літературною мовою і народними говорами на лексичному рівні. У наш 
час діалектна лексика продовжує слугувати одним із важливих джерел збагачення літера-
турної української мови і переважно виконує певну стилістичну роль. У сучасній літера-
турній мові лексичні діалектизми охоплюють найрізноманітніші тематичні групи [3: 127]. 
Дієслова руху не є винятком. Наприклад, нейтральному дієслову іти відповідають такі на-
роднорозмовні синоніми: валандатися, валашатися, вештатися, верстати, волоктися, 
дибати, дріботіти, перти, сунути, тягтися, чалапати, човгати, шкандибати. Дієслову 
стрибати синонімічними є брикати, гасати, гапати, ґедзатися, гецати, гопати, гуцати, 
плигати, скакати, цибати. Дієслову падати відповідають такі синоніми: беркицьнути, 
бухатися, гепати, гепнутися, загудіти, ляпнутися, хрьопнути, рунути, розтягатися (на 
весь зріст), шубовстати (у воду).

Усвідомлення суперечностей між говіркою як системою і діалектною мовою як систе-
мою систем, їх різнорівневості і незіставності зумовило розмежування синонімів і ареальних 
опозитів: синоніми – близькі за значенням слова в одній мовній системі (чи в одній говірці), 
гетероніми – близькі за значенням слова в різних системах (чи в різних говірках) [4: 152].

В англійській літературній мові ми майже не спостерігаємо взаємодію з народними 
говорами на лексичному рівні. Діалектизми дуже рідко фіксуються словником як такі, що 
належать до літературної англійської мови. До того ж, деякі діалекти англійської мови є не 
територіальними, а соціальними, наприклад діалект Cockney. В українській мові сучасні 
дослідники не виокремлюють соціальних діалектів [5: 71]. Належність синонімів до різних 
стилів і діалектів мови є дуже важливою, але вона не зачіпає понятійну сторону значення. 
Наприклад, у ряді exit/ go out/ leave/ get out/ exeet синоніми exit і go out відрізняються один 
від одного емотивність, go out посилює значення leave, a exeet несе в собі семи не тільки 
дії та емоційної оцінки, а й стилістичну ознаку приналежності до діалекту (exeet – move out 
of, Cockney). Синоніми, що представляють одне й те ж поняття в різних стилях мови, нази-
ваються відповідно стилістичними і, як правило, можуть бути взаємозамінними (особливо 
у бік нейтрального значення). Відмінності між ними знаходяться в сфері застосування; 
відтінки самого сенсу при цьому носять чисто стилістичний характер.

Синонімічні відносини можуть з’явитися в мові між тими словами, які в мові синоніма-
ми не є (контекстуальні синоніми). Ряд контекстуальних синонімів закріплюється згодом у 
мові, виступаючи в одному і тому ж контексті, і тоді можна говорити про контекстуальну си-
нонімію окремих лексико-семантичних груп багатозначного слова. Наприклад, дієслова fly, 
slip, stop, vanish не є синонімами в основному значенні, але в контексті disappear їх об’єднує 
домінанта vanish. В українській мові також спостерігаються контекстуальні синоніми. На-
приклад: відпадати, поринати, сходити мають синонімічність в контексті зникати.

Близькими за значенням можуть бути не тільки синоніми. Ряд слів може об’єднуватися 
у тематичну групу, основна відмінність якої від синонімічного ряду полягає в тому, що, 
маючи загальне значення, члени групи представляють різні денотати і не взаємозамінні. 
Так, слова jump, bounce, hop, spring, leap становлять синонімічний ряд, описуючи один 
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і той же денотат (відштовхуватися від чогось твердого), тоді як набір a movement, an 
arrival, an exit об’єднується у тематичну групу іменник для позначення руху, що склада-
ється з різних денотатів.

Проведений аналіз дієслівної синонімії в українській та англійській мовах дозволяє 
зробити висновки, що дієслівним синонімам властиві функції заміщення для зняття тав-
тологічності та уточнення різних ступенів проявлення ознаки, а також наявність особли-
вих відтінків значення, надання мові емоційності. Семантика слова розвивається через 
синонімічний ряд. Семантично дієслово виступає як однозначним, так і багатозначним, 
може зберігати значеннєву автономність і залежність від семантики інших слів. Полі-
семантичні дієслова входять до різних синонімічних рядів, виступаючи центром в од-
ному синонімічному ряді і перебуваючи водночас на периферії іншого. На відміну від 
української, англійська літературна мова не звертається до територіальних діалектів для 
збагачення лексики.
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УДК 811.112.2’373
Мовчан Д.В.

(Глухів, Україна)

мотиваЦіЯ антоніміЇ 
(на матеріалі антонімів-іменників німецької мови)

Стаття присвячена вивченню проблеми мотивації антонімічних одиниць. Автором 
вказуються типи антонімічної мотивації та доводиться, що факт мотивації є визна-
чальним у виникненні слів-антонімів, входженні їх до мовної системи та закріпленні 
узусом.
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Ключові слова: антонімія, мотивація, вмотивованість, внутрішня форма.
Статья посвящена изучению проблемы мотивации антонимических единиц. Автор 

указывает типы антонимической мотивации и доказывает точку зрения, что факт 
мотивации является решающим для возникновения антонимов, их фиксации в языковой 
системе и закреплении узусом.

Ключевые слова: антонимия, мотивация, внутренняя форма.
The article deals with the problem of motivation of antonyms. The types of antonymic mo-

tivation are defined. The dominated role of motivation in the process of forming of antonymic 
meaning is underlined.

Key words: antonyms, motivation, the inner form.

Поняття вмотивованості у мові є ключовим у дослідженнях таких важливих лінгвіс-
тичних категорій як значення слова, системні відношення у лексиці, смисл, форма, зміст, 
знак, мовна норма, номінація і т.д. Без достатніх уточнень меж і взаємовідношень цих 
категорій не можна чітко визначити місце і роль вмотивованості у лінгвістичній таксоно-
мії. Проблеми, що виникають при дослідженні умотивованості, складні, чисельні, тісно 
пов‘язані з кардинальними питаннями теорії і практики мови і відзначаються різними 
підходами до її вирішення. Саме тому не існує єдиного розуміння цієї категорії і вона 
виступає під різними найменуваннями: внутрішня форма, словотвірне значення, знак 
значення, зумовленість внутрішніми відношеннями, лексична об‘єктивація, мотивація, 
етимологічна структура слова. Вмотивованість визначається діахронно і синхронно, її 
прирівнюють до внутрішньої форми або розмежовують ці два поняття. Вмотивованість, 
з одного боку, явище позитивне, з іншого, заперечують її необхідність.

Вмотивованість визначається зв‘язком між планом змісту і планом вираження лек-
сичної одиниці, вона залежить не просто від взаємовідношень між формою і змістом 
одного знаку, а й від зв‘язків з іншими одиницями плану змісту всієї мови, оскільки утво-
рення кожного нового мовного знаку зумовлено досягнутим станом всієї системи. 

Дане мовне явище є актом відображення одного або декількох ознак предмета у його 
найменуванні за допомогою засобів мови. Структурування зв‘язком найменування у мові 
досягається різними шляхами, які, у свою чергу, зумовлюють різні види вмотивованості, 
які залежать від її характеру( об‘єктивного, суб‘єктивного), морфологічної структури, 
семантичного змісту мовного знаку, від намагання мовної одиниці зберегти або набути 
внутрішню форму. Систематизуючи існуючи у мові класифікації вмотивованості, врахо-
вуючи мету нашого дослідження, ми зупинилися на таких видах вмотивованості: морфо-
логічної, семантичної і словотвірної. 

морфологічна вмотивованість, іноді її називають морфематичною, характерна для 
складних і похідних слів, коли значення слова утворюється із значень його складових 
частин, тобто залежить від морфемної і морфологічної структури слова. 

Семантична вмотивованість позначає зумовленість значення одного найменування 
значенням другого предмету в результаті переосмислення (генералізації, спеціалізації 
значення, переносу значення, зміщення значення).

Словотвірна мотивація притаманна всім повнозначним словам, що мають морфемну 
структуру. Словотвірна мотивація – це відношення між двома однокореневими словами, 
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значення одного із яких або 1) визначається через значення іншого, або 2) тотожно зна-
ченню іншого у всіх його компонентах, крім граматичного значення частини мови. Лек-
сичну мотивацію мають, головним чином, похідні слова, утворені в результаті процесів 
семантичної і словотвірної деривації, вона займає проміжну позицію між семантичною і 
словотвірною вмотивованістю.

мета нашої статті полягає у спробі розкрити характер мотивації антонімічних оди-
ниць та визначити основні її типи.

об`єктом аналізу є категорія антонімії як відображення відношень протилежності 
між окремими фрагментами навколишньої дійсності.

Предметом дослідження – мотивація антонімічних зв’язків та її види.
актуальність теми зумовлена сьогоденними тенденціями до вивчення внутрішньої 

форми мовних одиниць, з одного боку, та незначною кількістю мотиваційної бази анто-
німів, з іншого.

Процес виникнення антонімів, як і будь-який процес номінації, психологічно моти-
вований. Мотивація визначається як структурно-семантична властивість слова, що до-
зволяє усвідомити зумовленість зв’язку значення (семеми) і звукової оболонки слова 
(лексеми) на основі співвіднесеності слова з мовною та позамовною дійсністю [1: 186]. 
Мотивація розкриває підхід людської думки до певного явища, яким він був при утво-
ренні мовної одиниці. Вона є важливою при виникненні мовної одиниці, входженні до 
мовної системи та закріпленні узусом.

Антонімічна номінація диктується об’єктивною необхідністю називати окремі фраг-
менти довколишнього світу, які мають протилежну природу. Протилежні поняття, вер-
бальною експлікацією яких є антоніми, «народжуються» парами: поняття зовнішнього 
із поняттям внутрішнього, поняття лівого із поняттям правого і. т.ін. [3: 72-73]. Проте не 
існує чіткої відповідності між поняттями, що лежать в основі відношень антонімічності, 
та антонімами як маніфестантами цих відношень. Протилежних понять – завжди пара, 
а антонімів може бути більше. Одне й те саме поняття може виражатися декількома лек-
сичними одиницями, що входять в розряд синонімів, територіальних та функціональних 
дублетів і т.д.; деякі антоніми можуть зникати або замінюватися іншими в силу безпе-
рервного розвитку мовної системи.

Як відомо, мотивованими вважаються слова залежно від збереженості внутрішньої 
форми слова [5: 337]. Внутрішня форма – це невербальне утворення, що визначається 
тією ознакою, яка обирається як розрізнювальна і кладеться в основу найменування [2: 
346]. Внутрішня форма як аперцептивний образ, який визначається морфемною струк-
турою слова або виразу, передбачає врахування морфологічних і семантичних влас-
тивостей лексичної одиниці. Тому, говорячи про вмотивованість слів за внутрішньою 
формою, необхідно розрізняти відповідно морфологічну і семантичну вмотивованості. 
Морфологічна мотивація антонімів визначається передусім словотвірною вмотивованістю. 
У процесі утворення антонімів роль словотвірних операторів виконують морфеми (суфік-
си (напівсуфікси), префікси (напівпрефікси) та компоненти з протилежною семантикою у 
складних словах: ‘die Gunst – die Ungunst’; ‘die Stabilität – die Unstabilität’; ‘der Druck – der 
Gegendruck’; ‘der Friedfisch – der Raubfisch’; ‘die Einzelfahrkarte – die Sammelfahrkarte’; 
‘das Echthaar – das Kunsthaar’ і т. д.. До семантичного типу мотивації антонімічних 
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одиниць відносимо явище переосмислення, де структурна модель нового утворення за-
лишається без змін, тобто морфологічна мотивація не виявляється (‘der Arier – der Jude’; 
‘der Macho – der Softie’; ‘der Himmel – die Hölle’; ‘die DDR – die BRD’).

Вмотивованість може бути абсолютною та відносною. Абсолютна вмотивованість 
носить первинний характер, вона властива всім лексичним одиницям, які реально функ-
ціонують у мові у вигляді мовних знаків. Слово мотивується самим фактом існування та 
вживання. Щодо відносної вмотивованості, то вона є визначальною рисою тальки для 
похідних антонімів.

Вибір мотиваційної ознаки у випадку абсолютної вмотивованості детермінований 
позамовною дійсністю без участі вербальних мотиваторів. Цього не скажеш про від-
носну вмотивованість, вибір мотиваційної ознаки у даному разі може зумовлюватися 
позамовною дійсністю тільки через посередництво мовного чинника – наявної номіна-
тивної одиниці: ‘die Gerechtigkeit – die Ungerechtigkeit’; ‘die Realität – die Irrealität’; ‘die 
Übereinstimmung – die Nichtübereinstimmung’. 

Мотивовований антонім складніший як за структурою (має більше морфем, ніж мо-
тивуючий), так і семантично. Як правило, він є двочленним: складається з мотивуючої 
(твірної) основи і форманта.

Крім того, мотивація не може виникати ad hoc – не можна просто придумати метоніміч-
не перенесення чи схему образа, щоб інтерпретувати одиничний приклад. Мотивація пови-
нна базуватися на низці інших випадків [4: 28]: (принцип аналогії): ‘die Verbesserung – die 
Verschlechterung’; ‘die Verdichtung – die Verdünnung’; ‘die Verbreitung – die Verengerung’.

У сучасній німецькій мові можна виділити чимало двохкомпонентних антоніміч-
них одиниць, які структурно корелюють зі словосполученнями: ‘das Brustkind – das 
Flaschenkind’; ‘der Gelegenheitsraucher – der Gewohnheitsraucher’; ‘der Aktivurlaub – 
der Faulenzerurlaub’; ‘die Blaukragenarbeit – die Weißkragenarbeit’; ‘der Jasager – der 
Neinsager’; та ін. Утворення та функціонування таких лексичних одиниць є прагматично 
обумовленим. Такі лексеми виникають внаслідок необхідності заповнення лакун номіна-
тивного характеру та можливості економно та ємно виразити поняття, якими б складни-
ми вони не були, в межах одного слова. Оскільки складні антоніми мають яскраві зміс-
товні та експресивні якості, вони часто використовуються учасниками комунікативного 
акту задля більш повного задоволення номінативно-комунікативних потреб.

Мотивація антонімів може носити як експліцитний, так і імпліцитний (ускладнений) 
характер. Характер смислового наповнення антонімічних інновацій стимулюється моти-
вом певного мовленнєвого акту. Зміст антонімічного протиставлення, що має імпліцит-
ну мотивацію не є прозорим, він експлікується лише на основі мовного та позамовного 
контексту. Наприклад:

Die deutsche Frühkartoffel ist ein Spätentwickler.
Dann wird das Fahrzeug immer mehr zum Stehzeug.
Was ich im Kopf gelöst habe, das ist das eine, was mein Bauch sagt, das andere.
Von Chemie hielt er wenig, viel aber von alten Hausmitteln.
Для утворення у свідомості того, хто сприймає таке повідомлення, цілісної ідеї анто-

німічного протиставлення, що відповідала б задуму автора, потрібне звернення до зна-
ння, безпосередньо відсутнього у тексті. Процес виникнення таких антонімів обумовлю-
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ється особливим чином – через поняттєві асоціації актуалізованого значення з базовим 
значенням даного мовного знака.

Коротко проаналізувавши типологію вмотивованості антонімічних одиниць, можна 
зробити висновок про те, що антоніми, як і будь-які номінативні одиниці, мотивовані як 
психологічно, так і лінгвістично. Враховуючи тісний взаємозв’язок і деяку розмитість між 
семантичним та морфологічним типами вмотивованості, доцільно об’єднати їх в один 
тип – семантико-морфологічну вмотивованість, яка всебічно характеризує структурно-
семантичні особливості словотвірної архітектоніки антонімічних мовних одиниць.

Імпліцитна мотивація є визначальною рисою здебільшого антонімів несистемного, 
оказіонального характеру. Інтерпретація антонімічного змісту таких одиниць передба-
чає врахування не лише їх формальної та семантичної сторони, а й їх інтенсіональних 
характеристик. Адекватне сприйняття антонімічного змісту у даному разі спирається на 
знання не лише мовного, а й позамовного характеру.
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ФунКЦіонаЛЬна СПЕЦиФіКа ФраЗЕоЛогіЗмів ангЛійСЬКоЇ 
мови З ономаСтичним КомПонЕнтом

У статті розглядаються функціональні особливості власних імен у складі фразео-
логізмів англійської мови. Визначається значення ономастичного компонента. Значення 
власних імен у складі фразеологічних одиниць характеризується в межах лінгвокраї-
нознавчого підходу до значення слів. З'ясовується національна специфіка власних імен у 
фразеологічних одиницях англійської мови. 
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Статья посвящена изучению функциональных особенностей имен собственных в 
составе фразеологизмов английского языка. Определяется значение ономастического 
компонента. Значение имен собственных в составе фразеологических единиц англий-
ского языка характеризуется на основе лингвострановедческой теории значения слов. 
Выясняется национальная специфика имен собственных во фразеологических едини-
цах английского языка.

Ключевые слова: функция, внутренняя форма, функциональная специфика, фразе-
ологизм, лингвострановедческий подход, имена собственные. 

The article deals with the investigation of the functional specific features of the proper 
names as a constituent part of the English idioms. The meaning of the proper names is 
defined. The semantics of proper names can be defined within the frame of the linguistic 
studies theory. The national specific features of the proper names in the English idioms are 
identified.

Key words: function, internal form, functional specific features, idiom, linguistic area 
studies theory, proper names.

Увага дослідників зосереджується на визначенні взаємовпливу мови і культури, 
виявленні національних культурно-мовних особливостей як через порівняння різних 
мов, так і на прикладі однієї мови. 

Взаємозв’язок мови і культури є специфічним для кожного народу, країни, тобто 
він має свій особистий національний характер. Кожна мова має свою картину світу і 
кожна людина організовує зміст висловлювання відповідно до цієї картини, що є за-
фіксованим у мові. В.А. Маслова зауважує, що картина світу – це результат переробки 
інформації про людину та її оточення [1].

Однією з форм вербалізації особливостей національного характеру є фразеологічні 
одиниці (далі ФО) [2]. ФО органічно пов’язані з живим мовленням, як закінчені думки 
і вдалі спостереження, які активно функціонують і заслуговують на різнопрофільне 
дослідження. Національно-культурна специфіка одиниць різних рівнів мови аналізува-
лася в роботах Б.М. Ажнюка, Є.М. Верещагіна, Р.П. Зорівчак, В.Г. Костомарова, О.О. 
Селіванової, Г.Д. Томахіна, та ін. 

Незважаючи на численні праці дослідників, які приділяють увагу багатьом аспек-
там вивчення фразеологізмів, нез’ясованим достатньо залишається функціональний 
аспект цих мовних одиниць.

Встановлення функціональних особливостей досліджуваних одиниць з урахуван-
ням лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників є важливим у плані подальшого 
вивчення ФО у мовленнєвому аспекті. „Культурна роль фразеології будь-якої мови по-
лягає в тому, що вона широко використовує й обігрує культурно значущі для своїх 
носіїв матеріальні й духовні реалії й цінності” [3: 138].

Вибір ФО з ономастичним компонентом пояснюється тим, що ці мовні одиниці 
містять компоненти, які відображають національні особливості сприйняття реаль-
ності і механізми їхньої вербалізації. Аналіз такого типу дозволяє інтерпретувати 
національно-культурну специфіку образного світосприйняття певного народу.
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ФО пов’язані з повсякденним життям людей, звичками, традиціями, почуттями, 
поведінкою, історичними подіями, що відтворює антропоцентричний характер фразе-
ології. Отже, фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом займають важливе 
місце у мовній картині світу носіїв різних мов. 

Значення ФО може підлягати інтерпретації, своєрідного співвіднесення з мислен-
нєвою діяльністю носія мови в певному мовному середовищі. Онім, як компонент фра-
зеологічних одиниць, є носієм національно-культурної інформації. 

Мова відображає у всіх своїх одиницях культуру народу, разом з тим існують такі, 
які відображають не універсальні, а специфічні характеристики матеріального і духо-
вного життя народу, ці одиниці у концентрованому вигляді несуть країнознавчу інфор-
мацію. У мові закріплені знання про світ, куди неодмінно вплітається національно-
культурний досвід конкретної мовної спільноти. 

Природа значення фразеологічних одиниць тісно пов’язана з фоновими знаннями 
носія мови, з практичним досвідом особистості, з культурно-історичними традиціями 
народу, який говорить цією мові. Фразеологічний склад мови – це дзеркало, в якому 
лінгвокультурна спільнота ідентифікує своє національне самоусвідомлення, саме фра-
зеологізми як би нав’язують носіям мови особливе бачення світу, ситуацій. У внутріш-
ній формі більшості фразеологізмів містяться такі смисли, які надають їм національно-
культурний колорит. Будь-який фразеологізм – це текст, тобто охоронець культурної 
інформації. 

Фразеологічний компонент мови не тільки відтворює елементи і риси культурно-
національного світосприйняття, але й ф о р м у є їх. І кожний фразеологізм, якщо він 
містить культурну конотацію, робить свій внесок до загальної мозаїчної картини на-
ціональної культури.

Як зазначає С.К. Мисик культура розуміється як “своєрідний текст, знакова сис-
тема, певним чином організований дискурс” [4: 124] і тому їй, як будь-якому тексту 
притаманна когнітивна функція, яка спрямована на пізнання світу, накопичення та 
збереження знань з метою їх залучення до активного використання в межах того чи 
іншого оточення. 

Власні імена як мовні одиниці зі своїми значеннєвими особливостями – коли є без-
посередній зв’язок з одиничним денотатом, котрий у свою чергу є невід’ємною оди-
ницею певного культурного простору – є найбільш яскравими компонентами культу-
ри. Систематика власних імен відображає досить важливі сфери людської діяльності, 
об’єкти людських інтересів.

“Найчисленнішім і найрізноманітнішим за внутрішньою структурою своїх оди-
ниць є розряд фразеологізмів, які включають до свого складу власні імена – оніми” 
[5: 30]. Б.М. Ажнюк зазначає, що у складі фразеологічних одиниць оніми по-різному 
виявляють свою основну властивість – назви об’єктів, співвідносні у певні моменти з 
об’єктами реального чи уявного світу.

Власне ім’я має глибшу інформацію, уточнює і доповнює і надає певних ознак, 
які розчиняючись у фразеологічній одиниці надають певного поняття, а отже функції. 
Власне ім’я у складі фразеологічних одиниць підлягає десемантизації, тобто втрачає 
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свою нормативну функцію ідентифікації та індивідуалізації типу і відображає загальне 
значення та риси характеру:

Загальне значення:
every tom, dick and harry – будь-який, звичайна, пересічна людина.
tom tailor – кравець.
John doe (and richard roe) – вигаданий позивач (або відповідач) у судовому про-

цесі. Імена фіктивних юридичних осіб, які фігурували в позивах про відбір власності в 
англійських судах першої половини ХІХ століття.

Риси характеру:
Jack of both sides – той, хто прислужує і вашим, і нашим.
A paul pry – людина, яка пхає всюди свого носа в чужі справи, звідси to Paul-Pry – 

пхати носа в чужі справи, Paul-Pryism – надмірна зацікавленість.
Фразеологічна одиниця “містить різні блоки інформації, кожний з яких сприймаєть-

ся і інтерпретується” [6: 164] по-різному, і в результаті інтерпретації формується зміст 
фразеологічної одиниці. 

Власні імена, які входять до складу фразеологічних одиниць, втрачають свою власти-
вість ідентифікації та індивідуалізації і відображають загальне значення.

Адекватне сприйняття таких ФО безпосередньо пов'язане з фоновими знаннями асо-
ціативної ситуації учасниками комунікативного процесу.

Власні імена як компоненти фразеологічних одиниць, функціонуючи в мовленні, вичер-
пують свої ономастичні функції та перетворюються в загальні назви, що свідчить про без-
перервну динаміку, властиву всім мовним одиницям, як і самій мовній системі в цілому. 
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триангуЛЯрний ПринЦиП ПорівнЯннЯ гЕрманСЬКиХ мов

Стаття пов’язана з проблемою пошуку ефективного принципу аналізу мовних явищ 
германських мов. У мовному аспекті окреслюється пангерманський триангуляр і мікро-
триангулярна модель. Найефективнішою є медіальна триангулярна модель, яка позбав-
лена як гіперузагальнення, так і ультрадеталізованого занурення.

Ключові слова: германські мови, триангулярна модель порівняння, англо-саксонська, 
фризька, нижньосаксонська, нідерландська мови.

Статья связана с проблемой поиска эффективного принципа анализа лингвистиче-
ских явлений германских языков. В лингвистическом аспекте очерчивается пангерман-
ский триангуляр и микротриангулярная модель. Самой эффективной представляется 
медиальная триангулярная модель, которая лишена как гиперобобщения, так и ультра-
детального погружения.

Ключевые слова: германские языки, триангулярная модель сравнения, англо-
саксонский, фризский, нижнесаксонский, нидерландский языки.

The article is connected with the problem of finding the effective way of analysis for Ger-
manic language linguistic phenomena. Within the linguistic aspect the thriangular pan-Ger-
manic and microthrifngular models are drawn. The most effective is the intermediate thriangu-
lar model which has neither hypergeneralisation nor ultradetailed penetration.

Key words: Germanis languages, thriangular model of comparison, Anglo-Saxon, Frisian, 
Low Saxon, Dutch.

Постанова проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними за-
вданнями. Реконструкція прадавніх процесів, виявлення специфіки їх архітектоніки 
має велике значення для розуміння змін, що відбуваються у сучасних мовах. Одним із 
результативних реконструкційних шляхів є порівняння споріднених мов. В історичній 
германістиці панує традиція порівняння східних, західних і північних мов. Це мало міс-
це не лише у лінгвістичних працях младограматиків [1], але і у працях середини двад-
цятого сторіччя [2]. Такі традиції укладаються у модель, яку можна окреслити великим 
пангерманським триангуляром, верхівками котрого слугують східногерманські мови, 
південногерманські (західногерманські) а також північногермаські. Спільногерманська 
(протогерманська) мова набуває тригональних обрисів.

За наявності доволі полярних підходів у германістиці поза увагою залишається 
медіальна сфера, яка позбавлена як дещо суперузагальнюючих підходів, так і занадто 
дріб’язкового, прискіпливого пошуку мікро флуктуацій, які іноді є настільки малосуттє-
вими, що їх важко тлумачити однозначно.

Зв’язок цієї проблеми з науковими та практичними завданнями полягає у спробі ви-
окремити медіальний підхід, який би дозволив ефективніше здійснювати дослідження 
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в історико-лінгвістичному аспекті з метою повнішої реконструкції відповідних мовних 
форм і процесів розвитку, зокрема, германських претерито-презентних дієслів.

Постанова завдання (цілі статті). Уточнення, удосконалення і поглиблення ефек-
тивності триагулярного принципу порівняння германських мов в аспекті реконструкції 
процесів розвитку мовних форм (зокрема, претерито-презентних дієслів) є основним за-
вданням цієї статті. 

актуальність дослідження полягає у тому, що пошук шляхів дослідження і рекон-
струкції мовних форм на медіальному рівні є доволі складним завданням, яке потребує 
аналізу не лише мовного матеріалу, але і даних історичної науки, результатів археологіч-
них розвідок.

наукова новизна поданого матеріалу полягає у тому, що здійснюється спроба окрес-
лити шляхи медіального підходу до виявлення специфіки розвитку граматичних форм.

об’єктом дослідження є історичні, археологічні відомості, що пов’язані з народами, 
племенами – носіями давніх германських мов, діалектів, говірок; а також лінгвістичні 
відомості, які були зафіксовані у відповідні історичні періоди.

Предметом дослідження є триангулярний принцип історичного порівняння герман-
ських мов у медіальному наближенні з метою виявлення характерних закономірностей 
розвитку граматичних форм, зокрема претерито-презентних дієслів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Історико-порівняльні дослідження 
германських мов традиційно прийнято здійснювати у триангулярному порівнянні 
східногерманських (готських) джерел, північно германських (давньоскандинавських) 
та західногерманських (давньоанглійських) писемних пам’яток. Традиційно готські 
біблійні тексти прийнято пов’язувати з четвертим сторіччям [3:2], наголошуючи на да-
тах життя перекладача біблійних текстів, готського аріанського єпископа Улфіли [3:195]. 
При цьому побутує думка, що рукописи готської біблії, які дійшли до нашого часу, були 
написані в Італії приблизно у 500 р. н.е. [3:196]. В історичній германістиці готські дже-
рела розглядаються як найдавніші.

В лінгвістичні науці і досі панує думка про те, що найдавнішими об’ємними гер-
манськими джерелами є переклад євангельських текстів, які були здійснені готським 
єпископом – аріанином Улфілою. Догматичною є впевненість не лише щодо авторства 
Улфіли, але і щодо того, що рукописи V ст. зберегли у недоторканості мову IV ст. Все це 
і досі панує у дослідженнях готської біблії. [4]. 

Найсуперечливішим залишається і досі питання про генетичну єдність 
західногерманських племен. Ще О. Бремер ставив його під сумнів. «Діалектичні 
особливості, котрі визначаються нами специфічними для західногерманської, як до-
ведено, виникали або принаймні розповсюджилися в діалектах цієї групи лише на по-
чатку нової ери. Таким чином, та єдність, котра відновлюється лінгвістичною наукою, 
не є споконвічною, навпаки, споконвічним було існування декількох діалектів, котрі 
лише пізніше змилися у свого роду єдність, лише тому, що яка-небудь особливість, 
первісно властива лише одному з діалектів, отримала розповсюдження в інших, або 
через те, що нові явища відразу проникали в інші діалекти» [5: 809- 810].

Сліпе використання «жорстокого» конструкту родовідного дерева германських мов 
унеможливлює здійснити процесс реалістичної реконструкції мовних форм на певному 



185

історичному етапі, а помилкове твердження щодо часового співвіднесення готських са-
кральних текстів змушує обережно ставитися до мовного матеріалу, репрезентованого у 
цих рукописах. У цьому плані і використання пангерманського великого триангулярного 
принципу порвняння мов потребує поміркованого та обережного ставлення.

виклад основного матеріалу. Спроба здійснити реконструкцію певних мовних явищ 
(наприклад, відслідкувати розвиток претерито-презентних дієслів з їх поступовим пере-
творенням у модальні та допоміжні дієслова) потребує критичного осмислення наявного 
інвентаря і традицій, які існують у порівняльно-історичній лінгвістиці германських мов. 
У цьому плані дослідження англійських претеритопрезентних дієслів, які сформували 
найбільшу группу у порівнянні з іншими германськими мовами [6: 265-272], а також на-
були широкого функціонування в сучасній англійській мові, виглядають доволі цікавими. 

На початку нашої ери давні германці на обмеженій території свого розселення скла-
дали ще тісно між собою зв’язану групу близько споріднених племен, що розмовляли 
на близьких діалектах однієї мови, між носіями котрих можливо було безпосереднє 
мовне спілкування. Диференціація германських племенних діалектів у процесі 
територіального розходження споріднених племен супроводжувалася взаємодією і збли-
женням у результаті мирних стосунків і військових зіткнень у рамках племенних союзів 
(германських Groszstämme), що сформувалися вже у І-ІІІ ст. н.е. і які зіграли вирішальну 
роль в епоху великого переселення народів. Разом з тим об’єднуючі тенденції всередині 
мови народності супроводжувалися новою мовною диференціацією за феодальними 
територіями і новими процесами наближення в результаті економічних, політичних і 
культурних зв’язків і стосунків між територіями і особливо (в результаті зростання міст) 
зі змішаним складом населення і більшою рухомістю населення[7: 545].

Для відновлення ранніх, найдостовірніших етапів процесу взаємодії германських 
племенних діалектів необхідне по-перше узгодження даних мови із свідченнями історії: 
свідченнями античних істориків, матеріалами археології ( у тих кордонах, нажаль, які 
не завжди дотримуються, у котрих німі археологічні пам’ятки можуть свідчити про 
племенні і мовні відносини). З лінгвістичної точки зору стародавні писемні пам’ятки 
германських мов, відносно пізні і часто однобічні за своєю жанровою специфікою, мо-
жуть бути доповнені вивченням частково значно ранніших германських запозичень у мо-
вах сусідніх народів (фінських, балтійських, слов’янських тощо), германських власних 
імен і запозичених слів у творах античних і ранніх середньовічних авторів, германських 
глос у середньовічних латинських пам’ятках і подібних не літературних матеріалах.

Обриси медіального триангуляра починають окреслюватися, коли йдеться про так звані 
«інгвеонізми», тобто про ті спільні ознаки (ізоглоси), котрі об’єднують інгвеонську групу 
західногерманських мов (фризьку, англосаксонську, давньосаксонську). У давньосаксонській 
мові інгвеонізми були частково перекриті шляхом взаємодії з іствеонською в результаті роз-
повсюдження саксів з території їх колишньої осілості на узбережжі Північного моря на схід 
від гирла Ельби на первісно іствеонські території від Ельби до Везера у бік Рейна. 

Окреслюючи межі медіального триангуляра доречно дотримуватися думки, що поділ 
германських мов на північні, східні і західні відповідає первісним територіям розселення 
давніх германських племен [8: 60]. Серед західногерманських мов англо-фризька груп-
па помітно відрізняється від німецької (давньосаксонської, давньонижньофранкської, 
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давньоверхньонімецької). При аналізі спільних англо-фризьких особливостей необхідно 
врахувати, що у наявності немає ранніх фризьких пам’яток (найдавніші рукописи дату-
ються ХІІІ ст.), тому фризька мова здебільшого демонструє вищий ступінь розвитку, ніж 
давньоанглійська, що відома за давнішими пам’ятками [8: 72-73]. У розвитку фризької 
мови і деяких давньоанглійських діалектів є багато спільних рис, зокрема в кентському 
діалекті і фризькій мові [8: 76]. 

Завершуючи окреслення медіального західногерманського триангуляра необхідно зга-
дати ще про один складник, який посідає дифузну позицію, маючи багато спільного як з 
англійською, фризькою, так і нижньонімецькою мовою. Йдеться про нідерландську мову. 
Специфіка її позиції віддзеркалена навіть у її назві. У 1482 р. впершее вживається назва 
«нідерландська мова», після 1540 р. ця назва трапляється все частіше. Приблизно у цей 
же час з нею починає конкурувати позначення «нижньонімецька» (Nederduitsch), що по-
ступово виходить з ужитку протягом ХІХ ст. Нідерландська мова належить до західної 
підгрупи германських мов. Вона сформувалася у середині віка на грунті племенних 
діалектів салічних франків (західного варіанта давньонижньофранкської мови) у процесі 
складної взаємодії з діалектами фризьких і саксонських племен. У сучасній нідерландській 
мові виокремлюють 6 діалектичних групп, з яких північно-східна (саксонські діалекти) 
розглядається як перехідна між нідерландською мовою і нижньонімецькими ареалами 
[9: 275-276]. Морфологія фризької мови до тепер лише зовсім трохи відрізняється від 
морфології тих нідерландських діалектів, що мали спільні кордони з фризьким ареалом. 
По суті змішаний (фризько-франкський) характер мають північноголандські діалекти 
[10: 335-336].

висновки та перспективи подальших розвідок.
Наведене вище свідчить про тісніший зв’язок мовних діалектів західногерманських 

мов, які утворюють чітко окреслений триангуляр, вершинами якого слугують англійська 
(англо-фризько-саксонська) мова, фризька мова (яка утворює ланцюг вздовж узбереж-
жя Північного моря від Фрисландії до Ютландії), нижньонімецька (давньосаксонська) 
мова. Доволі проміжну позицію посідає нідерландська мова, яка тяжіє до фризької та 
нижньонімецької.

Використання медіальної триангулярної моделі, яка дислокується між пангерман-
ським триангуляром (вершинами котрого є східногерманські, західногерманські та пів-
нічногерманські мови) та мікротриангуляром, вершинами якого є діалекти англійської 
мови: південно-західний (саксонський), північний (англійський) та кетський (ютський) 
дозволяє чіткіше виявити як спільні структурні компоненти, так і прослідкувати зміни, 
які відбувалися у континентальних і острівних діалектах.

У цьому плані здається доволі перспективним проаналізувати розвиток модальних 
дієслів. Найархаїчніший, малочисельний і структурно замкнений розряд складають 
претерито-презентні дієслова (репрезентовані переважно модальними дієсловами) [11: 
36-37]. Вони відіграли значну роль зокрема у розвитку футуральних часових форм. Що 
потребує подальшого дослідження, оскільки саме формування аналітичного фут урума є 
прикладом максимальної десемантизації претерито-презентних дієслів.
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ФраЗЕоСЕмантичнЕ міКроПоЛЕ «ЗаКоХаніСтЬ»
(на матеріалі сучасних перської і української мов)

Статтю присвячено дослідженню структури фразеосемантичного мікрополя 
«Закоханість» сучасних перської і української мов. У досліджуваному фразеосеман-
тичному мікрополі виокремлюється ядро з центральною частиною, ближня та дальня 
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периферійні зони. Поле, що формується, постає як фрагмент цілісної моделі мовних 
засобів, які об’єктивують категорію емоційного стану.

Ключові слова: фразеосемантичне мікрополе, фразеологічна одиниця, ядро, цен-
тральна частина, ближня периферія, дальня периферія.

Статья посвящена исследованию структуры фразеосемантического микрополя 
«Влюбленность» современных персидского и украинского языков. В исследуемом фразео-
семантическом микрополе выделяются ядро с центральной частью, ближняя и дальняя 
периферийные зоны. Формируемое поле представляет собой фрагмент целостной моде-
ли языковых средств, которые объективируют категорию эмоционального состояния. 
Ключевые слова: фразеосемантическое микрополе, фразеологическая единица, ядро, 
центр, ближняя периферия, дальняя периферия. 

The article is dedicated to the research of the structure of phraseological and semantic 
micro field “Affection” of modern Persian and Ukrainian. In the researched phraseological 
and semantic micro field there can be marked out the nucleus with a central part, near and dis-
tant peripheral areas. The field which is formed is a fragment of integrated model of linguistic 
means that make objective the category of emotional condition. 

Key words: phraseological and semantic micro field, phraseological unit, nucleus, center, 
near periphery, distant periphery.

Сучасний етап у розвитку лінгвістичної науки характеризується докорінною зміною 
базисної наукової парадигми, поворотом до розгляду мовних явищ під антропоцентричних 
кутом зору. Визначилася настанова досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мисленням, 
свідомістю, пізнанням, культурою, світоглядом як окремого індивідуума, так і мовного ко-
лективу, до якого він належить [1: 4]. Інтерес лінгвістів до особливостей вираження емоцій у 
мові та мовленні на сьогодні зростає, що зумовлено зміною наукової парадигми, яка спричи-
нила зміщення акценту лінгвістичного аналізу в бік антропоцентричної проблематики. 

Раціональне й емоційне тісно переплітаються у природі людини, ось чому спосо-
би мовної об’єктивації емоцій не можуть не цікавити мовознавців [2: 298]. Проблемами 
вербалізації емоцій лінгвісти почали займатися із середини 70-х рр. На сьогодні кіль-
кість досліджень у галузі емотиології україністики порівняно невелика. Так, вивченню 
структурно-функціональної характеристики назв іменників зі спільним значенням “почут-
тя, переживання” присвячена дисертація Л. І. Шахової [3], відсубстантивних прикметни-
ків із семою “емоційно-психічний стан” у діахронії – О. І. Артюх [4], концептуальному 
аналізові деяких груп негативних емоцій – Л. А. Антипенко [5]. Особливості фразеологіч-
ної номінації явищ внутрішнього життя людини розглядаються у працях М. В. Гамзюка 
[6] та Н. М. Курикалової [7]. Висвітленню внутрішньої форми назв емоцій в українській 
мові присвячена дисертаційна праця П. О. Селігея [8], аналізові семантичного поля назв 
емоційно-афективних станів у польській мові – дисертація Аскерової І. А. [9]. Загальні 
проблеми відображення емоцій у мові представлені в розвідці Н. П. Башкірової [10].

На жаль, нам не пощастило натрапити на будь-які наукові дослідження фразеологіч-
них одиниць на позначення емоцій людини із залученням матеріалу перської мови.

На нашу думку, найважливішим засобом репрезентації емоцій у мові є фразеологія. 
Емотивні фразеологічні одиниці перської і української мов становлять чисельну групу. 
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Загалом для нашого інтегрального дослідження нами було відібрано 2130 ФО перської 
мови і 2312 ФО української мови. Це передбачає можливість їхнього аналізу з позиції 
поля, що має складну структуру, яка включає субполя і мікрополя, що виокремлюють-
ся за тематичним принципом. Фразеосемантичне поле «Емоції людини» – багатомірне 
утворення, що складається з декількох субполів, тобто полів обмеженого розміру в скла-
ді єдиного ФСП. Це такі субполя як: 1. Нейтральні емоції; 2. Позитивні емоції; 3. Не-
гативні емоції; 4. Біполярні емоції. У свою чергу, субполе «Нейтральні емоції» містить 
мікрополя (менші за розміром, ніж субполе, польові утворення) «Спокій», «Байдужість», 
«Зацікавленість». Субполе «Позитивні емоції» включає до свого складу такі мікрополя: 
«Радість», «Захоплення», «Задоволення», «Закоханість», «Щастя», «Бажання», «Гор-
дість». До складу субполя «Негативні емоції» входять такі мікрополя, як: «Гнів», «Горе/
Смуток/Печаль», «Сором», «Страх», «Тривога/Хвилювання», «Відраза», «Образа/Зне-
вага», «Жаль/Співчуття», «Ненависть», «Сумнів», «Злість», «Нетерпіння», «Незадово-
лення». Останнє з виокремлених нами субполів «Біполярні емоції» має у своєму складі 
мікрополя «Здивування» та «Сміх».

Здійснювана розвідка присвячена аналізу фразеологічних одиниць мікрополя «За-
коханість».

Актуальність дослідження полягає у тому, що вперше емотивна фразеологія сучас-
них перської і української мов стала об’єктом спеціального дослідження. Фразеологічні 
одиниці сфери психоемоційного стану людини становлять окреме фразеосемантичне 
поле (далі ФСП), яке раніше детально не вивчалося із залученням матеріалу сучасних 
перської і української мов. 

У нашому зіставному дослідженні емотивної фразеології перської і української мов 
ми спираємося на методику аналізу фразеосемантичного поля. У роботі використову-
ються метод компонентного аналізу, метою якого є встановлення структури значення як 
певним чином організованої сукупності елементарних змістових одиниць, а крім того – 
зіставний метод, використовуваний нами в дослідженні загалом. 

Мета нашого дослідження полягає у виявленні семантичних особливостей фразеоло-
гічних одиниць, що позначають закоханість у сучасних перській і українській мовах.

Як стає зрозуміло із вступної частини, об’єкт дослідження становлять фразеологічні 
одиниці сучасної перської і української мов на позначення закоханості. Предмет дослі-
дження у пропонованій статті – семантичні особливості фразеологічних одиниць, що 
входять до складу мікрополя «Закоханість» сучасних перської і української мов.

Мікрополе “Закоханість” – складник ФСП “Емоції людини”. У наших попередніх 
розвідках ФСП “Емоції людини” ми визначаємо як упорядковану множинність фразе-
ологічних одиниць, об’єднаних семантичною ознакою “відчувати будь-який емоцій-
ний стан”, “перебувати в будь-якому емоційному стані” [11; 12; 13]. Як фразеологічна 
макросистема, таке поле характеризується автономністю, цілісністю і специфічністю 
для конкретної мови. Загалом, різні теорії польових досліджень збігаються у тому, що 
семантичне поле розглядається як “спосіб відображення дійсності і постає як система, 
складники якої пов’язані спільним семантичним компонентом і структурно організовані 
співвідношенням ядро-периферія” [14: 45]. 

Загалом відсоток фразеологічних одиниць на позначення закоханості становить 3, 48 
% (74 ФО) – для перської мови, і 2, 51 % (58 ФО) – для української мови від загальної 
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кількості корпусу ФО, що складають ФСП “Емоції людини”. Варто зазначити, що це ве-
лике мікрополе досліджуваного ФСП. Воно посідає третє місце за кількістю емотивних 
ФО, що входять до складу субполя “Позитивні емоції”, після мікрополів “Радість” (пер-
ська мова – 101 ФО (4, 75 %), українська мова – 97 ФО (4, 19 %)) та “Щастя” (перська 
мова – 94 ФО (4, 42 %), українська мова – 120 ФО (5, 19 %)). 

Закоханість – це початок і лише можливість отримання кохання. Такий емоційний 
стан віддзеркалює страсне прагнення до кого-небудь. Кохання і закоханість постають як 
складні об’єкти як для психологічного, так і для лінгвістичного аналізу. З одного боку за-
коханість віддзеркалює певну психологічну реальність і володіє достатньою конкретніс-
тю. З іншого – закоханість необхідно відрізняти від інших, пов’язаних із нею почуттів, 
таких як дружба, прихильність, прив’язаність тощо [15: 47]. 

 У закоханості може виявлятися таке явище, як обожнювання, переоцінка об’єкта 
любові [16: 46]. Окрім того закоханість може бути без відповіді, і тоді така емоція не 
дозволяє розглядати її як однозначно позитивну, оскільки вона може супроводжуватися 
почуттям хвилювання, смутку і навіть горя. Проте найчастіше психологічний стан за-
коханості супроводжує гарний настрій.

Як позитивна емоція, закоханість широко представлена у фразеології як перської, так 
і української мов. Іноді людина відчуває стан закоханості такою мірою, що вона пере-
стає помічати не лише навколишніх, але й саму себе. Такий психологічний стан людини 
яскраво віддзеркалюється у ФО перської мови: ندوب یسک هتشک – дуже закохатися в 
когось (букв. бути вбитим кимось); і української мови: паморочити/запаморочити голо-
ву (розум, свідомість). Загалом, як уже зазначалося вище, для нашого дослідження ми 
відібрали 74 ФО перської мови і 58 ФО української мови.

Ядро досліджуваного мікрополя складається із фразеологізмів, що об’єднані сино-
німічним зв’язком і архисемою «закохатися», наприклад, перс.: ندوب یسک دنباپ – за-
кохуватися, захоплюватись, мати зацікавленість до когось; укр.: привернути серце, від-
дати серце. В обох мовах це вирази предикативного типу з односторонньою залежністю 
компонентів. 

У центральній частині мікрополя «Закоханість» в опозиції до ядерних одиниць роз-
ташовані ФО, що володіють семою посилення емоційного стану закоханості, наприклад, 
перс.: ندش ریسا – закохуватися, зачаровуватися кимось (букв. ставати полоненим); 
укр.: прилипнути всім серцем, прикипіти до серця. 

На осі інтенсивності стану закоханості у міру його посилення розташовані фразеоло-
гізми перської мови: لد یب – дуже закоханий, той, хто загубив спокій від кохання (букв. 
без серця); української мови: запаморочити голову, сходити з ума (з розуму) від зако-
ханості. Такі одиниці центральної частини досліджуваного мікрополя, як і його ядерні 
одиниці, характеризуються синонімічним зв’язком, проте мають диференційні семи, що 
вказують на різну інтенсивність емоційного стану. 

У досліджуваному мікрополі ми виокремлюємо ближню і дальню периферію. Такі 
ФО перської мови ندرک دنباپ – закохувати, захоплювати, зачаровувати когось, і укра-
їнської мови крутити/закрутити голову, протоптати доріжку до серця із диферен-
ційною семантичною ознакою «закохати у себе» ми розташовуємо в ближній периферії 
мікрополя. 
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Дальня периферія мікрополя «Закоханість» об’єднує фраземи, розташовані на двох рів-
нях. На першому рівні ми виокремлюємо стилістично знижені ФО перської: دبنج یم ششوگ 
– він відчуває закоханість, статевий потяг, і української мови: смалити (присмалювати) 
литки, як (мов, ніби) чорт у суху грушу (у стару вербу) закохатися. Такі ФО характеризують-
ся двосторонньою залежністю компонентів як у перській, так і в українській мові. 

На другому рівні дальньої периферії ми розташовуємо полісемічні фразеологізми 
української мови, наприклад, душі в собі не чути, що означає 1) дуже закохуватись; 2) 
жаліти кого-небудь. Такі одиниці другого рівня дальньої периферії одночасно входять 
до складу мікрополя «Закоханості» і мікрополя «Жаль/Співчуття», що дозволяє гово-
рити про розмитість меж периферійної зони мікрополя « Закоханості «. У перській мові 
нам не пощастило натрапити на ФО на позначення закоханості, що одночасно позначали 
б й інший психологічний стан. Окрім того, у зоні дальньої периферії розташовані ФО 
прислівно-приказкового типу, кількість яких значно превалює у перській мові.

Пропонуємо порівняльний кількісний розподіл ФО перської і української мов до 
ядерної, центральної і периферійної зон фразеосемантичного мікрополя «Закоханість»: 

Таблиця 1. 

Мікрополе
“Закоханість”

Перська мова Українська мова
Кількість ФО % Кількість ФО %

Ядро 2 2, 7 3 5, 17
Центр 28 37, 84 14 24, 14
Ближня периферія 29 39, 19 8 13, 79
Дальня периферія 15 20, 27 33 56, 9
Загальна кількість 74 100 58 100

Підсумовуючи усе зазначене вище, можемо констатувати, що конфігурація фразе-
осемантичного мікрополя “Закоханість” збігається для перської і української мов, що 
свідчить про ізоморфність досліджуваної нами системи. Проте проведене дослідження 
показало, що на другому рівні дальньої периферії мікрополя “Закоханість” розташовані 
полісемічні фразеологізми української мови, що одночасно входять до складу мікрополя 
“Закоханості” і мікрополя “Жаль/Співчуття”. В перській мові не було зафіксовано фразе-
ологічних одиниць, що одночасно позначали б й інший емоційний стан. Окрім того кіль-
кісний склад центральної зони і зони дальньої периферії значно різниться для перської 
і української мов. 

Серед перспектив наших подальших досліджень – семантичний аналіз фразеологіч-
них одиниць мікрополя “Ненависть” у сучасних перській і українській мовах.
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ПарAтЕКСтуаЛЬніСтЬ науКовиХ тЕКСтів
(на матеріалі німецькомовних лінгвістичних статей)

Стаття присвячена розгляду різних видів паратекстуальності в німецькомовних 
лінгвістичних статтях. З’ясовано роль та особливості окремих паратекстів (заголо-
вків, приміток, резюме).

Ключові слова: паратекстуальність, заголовок, примітки, резюме. 
Статья посвящена рассмотрению разных видов паратекстуальности в немецкоя-

зычных лингвистических статьях. Выяснена роль и особенности отдельных паратек-
стов (заглавий, примечаний, резюме).

Ключевые слова: паратекстуальность, заглавие, примечания, резюме.
The article deals with various kinds of paratextuality in German scientific articles. The role 

and peculiarities of some paratexts (headings, footnotes, abstracts) arе found out.
Key words: paratextuality, heading, footnote, abstract.

Останнім часом спостерігається підвищений інтерес науковців до текстових катего-
рій, зокрема, до інтертекстуальності [1; 2; 3; 4]. Існує широке та більш вузьке тлумачення 
цієї категорії. Ми приєднуємося до російської дослідниці Н.О. Фатєєвої, яка виокремлює 
власне інтертекстуальність, паратекстуальність, метатекстуальність, гіпертекстуальність 
та архітекстуальність [5: 120-159]. Особливо інтенсивно на матеріалі різних мов дослі-
джується власне інтертекстуальність, зокрема, як категорія художніх творів, публіцис-
тичних текстів, її роль для інтерпретації текстів [6; 7; 8; 9;10]. 

Щодо паратекстуальності, то окремі розвідки присвячені лише деяким її аспектам. 
При цьому особлива увага звертається на заголовки, дослідження яких проводиться пе-
реважно на матеріалі публіцистичних та художніх текстів [11;12;13; 14; 15;16; 17;18]. 
Метою цієї статті є дослідження паратекстуальності німецькомовних наукових статей, 
що ще не була об’єктом аналізу.

Під паратекстуальністю розуміють відношення тексту до його назви, епіграфа, пе-
редмови чи післямови. Гіперонімом на позначення цих елементів тексту виступає понят-
тя паратекст, появу якого пов’язують з працями французького науковця Женетта. У своїй 
праці “Паратекст” [19] він наводить класифікацію паратекстів за певними критеріями. 
Для нашого дослідження релевантними є такі моменти.

По-перше, це місце по відношенню до основного тексту – безпосередньо біля нього 
(перітексти) чи за його межами (епітексти). До перших належать заголовки та підзаголо-
вки, примітки тощо, до других інтерв’ю, листи, щоденники. За критерієм часових відно-
шень вони можуть з’являтися разом з основними текстами, до них чи після них.

По-друге, це форми існування: вербальні та невербальні. До невербальних належать на-
очні (ілюстрації), матеріальні (особливості поліграфії) та фактичні, що позначають загальні 
знання про факти та про автора.

© Тимченко Є.П., 2011
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Функціонально паратексти підпорядковуються основним (базовим) і дають певну 
додаткову інформацію. З огляду на обсяг статті в ній розглядаються лише перітексти 
вербального та невербального характеру.

Для аналізу обрано 125 статей німецького лінгвістичного журналу “Muttersprache” 
(далі MS) за 1997-2011 роки. Цей журнал містить публікації власне наукового типу, а 
саме оригінальні, оглядові та дискусійні [20: 179]. Серед них переважають оригіналь-
ні статті, тобто такі, де викладено основні результати та висновки, отримані в ході на-
укових досліджень. В журналі опубліковано лише дві оглядові статті, що узагальнюють 
досягнення в тій чи іншій галузі, фіксують стан та накреслюють перспективи розвитку 
подальших досліджень [MS 4/2005: 289; 3/2004: 193]. Серед проаналізованих трапилося 
лише три дискусійних статті, присвячених реформі німецької орфографії [MS 4/1997]. 
Як відомо, до наукового стилю висуваються такі вимоги, як точність викладу, стиснення 
інформації, абстрактність, нейтральність, зрозумілість, формалізація, інтернаціоналіза-
ція тощо [21: 306]. Ще більшою мірою це стосується паратекстів.

Оскільки заголовок вважається сильною позицією тексту та, на думку Т.А. ван Дейка, 
задає тенденції й логіку розвитку всього тексту [22: 17] , варто почати розгляд паратексту-
альності саме з нього. Безсумнівно, заголовки текстів різних функціональних стилів та 
жанрів виконують різні функції, проте деякі з них характерні для всіх. Це стосується пе-
редусім фатичної функції, тобто завдання заголовка як першого знака твору – привернути 
увагу читача, установити контакт з ним, спрямувати його очікування-прогноз. Як зазначає 
Переломова, актуалізація категорій проспекції і прагматичності починається саме тут [13: 
127]. Проте якщо в художньому творі заголовок часто неоднозначний, містить вказівку на 
підтекст, то заголовок наукового тексту має бути точним, однозначним, не допускати різно-
го тлумачення. При тій величезній кількості інформації, з якою стикається фахівець, дуже 
важливо дати йому правильні орієнтири. Саме в цьому полягає завдання орієнтувальних 
заголовків [12: 337], що окреслюють тему, основні поняття, з різним ступенем деталіза-
ції описують результати дослідження. Такі заголовки мають різне лексичне наповнення та 
синтаксичну структуру: від кількох слів до кількох речень. Розгляньмо їх детальніше. 

Першу групу (51, тобто 46%) складають заголовки, що мають форму називного ре-
чення і містять ключові слова-терміни, а також стереотипні вирази до проблеми, до роз-
витку, деякі проблеми, до значення, напр., Kulturalität als Textualitätsmerkmal [MS 1/2011: 
49]. Einige Probleme der deutschen Orthographie und Vorschläge zu ihrer Lösung [MS 2/2003: 
120]. Вони в найзагальнішому вигляді окреслюють предмет дослідження.

До другої групи (33 заголовки, 26% ) входять орієнтувальні заголовки з поясненнями 
чи уточненнями. Тут може міститися вказівка на вид, характер або аспект досліджен-
ня, авторську оцінку фактів, новий підхід тощо: Rhythmus und Metrum. Beobachtungen 
zu ihrer deutenden Funktion [MS 2/2000: 151], Verhaltenslinguistik. Ein neuer Weg der 
Sprachwissenschaft [MS 4/2004: 289]. При цьому менш важлива поширювальна частина 
може наводитися дрібнішим шрифтом. Такі заголовки можна віднести до інформаційно-
концептуальних [16] чи навіть до конспективних, бо вoни дають досить детальну ін-
формацію. Пунктуаційно такі комплексні заголовки можуть оформлюватися по-різному. 
Поширеним є варіант написання заголовка-уточнення з нового рядка без будь-яких роз-
ділових знаків:
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Lehnwörter im Türkischen
Eine lexikologische Wortschatzuntersuchung [MS 2/2004].
Інша можливість полягає в приєднанні другої частини двокрапкою: Isländisch: 

Sprachplanung und Sprachpurismus [MS 3/2010]. Зрідка трапляється тире: 
Sprachbewusstheit – Language Awareness [MS 2/2009], Anglizismen – Ursachen für den 
häufigen Gebrauch [MS 1/2001]. 

До іншої групи заголовків належать емоційно забарвлені. Незважаючи на загальну 
тенденцію до уникання емоційності в заголовках наукових праць, нерідко трапляються 
заголовки, що апелюють до читача. Можливо, це пов’язано з діалогічністю наукового 
тексту, адже автор зацікавлений в діалозі з читачем і може використовувати для цього 
різні засоби, щоб привернути його увагу.

Насамперед тут слід назвати заголовки, які являють собою питальне речення. Такі 
заголовки зафіксовано у 12 % текстів. Інтеррогативна форма спонукає читача до спіль-
них роздумів над певною проблемою, а водночас і загострює увагу на цій проблемі: 
Englisch only? – Nicht im Europaparlament! [MS 3/2009: 217 ], Vertragen sich europäische 
und deutsche Rechtssprache? [MS 3/2009: 192 ]. Характерно, що заголовок-питальне ре-
чення може мати підзаголовок, що друкується дрібним шрифтом і не виноситься в зміст, 
отже, при оглядовому читанні залишається непоміченим. Таким чином зберігається пев-
на загадковість інформації. Наприклад, заголовок Auf dem richtigen Weg? [MS 3/2000] 
не містить жодного натяку на те, про який шлях ідеться, і лише підзаголовок Weibliche 
Standardorientierung als linguistischer Mythos розкриває гендерну тематику статті. 

До заголовків з яскраво вираженою емотивністю належать також заголовки, що ха-
рактеризуються образністю чи інтертекстуальністю, зокрема, містять алюзії чи цитати, 
відомі носіям певної мови та культури. Оскільки на перший погляд вони не відповіда-
ють вимогам до наукових праць, вони заслуговують на особливу увагу, тим більше, що 
такі заголовки складають 21% (27 статей). Цитата в заголовку звернена до соціальної 
колективної пам’яті, вона викликає певні образи й актуалізує щодо них реципієнта, ство-
рюючи певний культурно-ідеологічний фон [18: 118 ]. Наприклад, у заголовку Wir sind 
das Sprachvolk [MS 2/2001 ] з метою підкреслення ролі мови у житті етносу модифі-
ковано відоме гасло часів об’єднання Німеччини Wir sind das Volk!. Заголовок “In der 
Beschränkung zeigt sich erst der Meister” [MS 2/2000 ] містить цитату з сонета Гете „Kunst 
und Wahrheit“. Ідентифікувати цитату в цьому випадку допомагають лапки. 

Стаття, присвячена вживанню фразеологізмів у сучасному мовленні, називається 
“Zwischen Baum und Charybdis”. Цим модифікованим фразеологізмом (між деревом і 
Харибдою замість між Сциллою і Харибдою) ілюструється головна думка статті, пояс-
нення якої дається в підзаголовку, надрукованому дрібним шрифтом: Wirklichkeit und 
Wörterbuch in der deutschen Phraseologie [MS 2/2000 ]. Іншим прикладом трансформації 
фразеологізмів може служити модифікація відомого вислову “після нас хоч потоп” у за-
головку Vor uns die Sintflut [MS 1/2003].

До заголовків з емоційною домінантою [18: 117 ] можна віднести й заголовки, що 
грою слів, незвичністю чи загадковістю спонукають до читання статті: Die Architektur 
eines Turms menschlicher Weisheit [MS 3/2000:185 ], Wenn Werbung mit Werbung Werbung 
macht [MS 4/1997: 297 ], Dada-Ismus [MS 1/2001]. 



196

У цьому випадку до таких заголовків з повним правом можна віднести сказане про 
семантичну специфіку заголовка художніх текстів, яка “ полягає в тому, що в ньому одно-
часно здійснюється і конкретизація, і генералізація значення” [23: 95 ].

Важливим паратекстом є проміжні заголовки (за іншою термінологією міжзаголовки 
[24:201], нім. Innentitel), що розбивають наукову статтю на окремі архітектонічні части-
ни. Для вступної та заключної частини вживаються типізовані формулювання: Einleitung 
(und Fragestellung), Vorbemerkung(en), Einleitende Bemerkungen, Zusammenfassung, Fazit, 
Schlussbemerkung(en). Індивідуальні варіації можуть зводитися до таких формулювань: 
Einführung, Einleitende Bemerkungen zur Problemlage, Weitere Forschungsperspektiven, 
Zusammenfassung und Ausblick, Die Konsequenzen, Zu guter Letzt.

Аналіз показав, що проміжні заголовки відсутні лише у 1 % текстів, причому це тек-
сти невеликого обсягу (до 6 сторінок).

Невід’ємною частиною наукової статті є коротке резюме (анотація) на початку, од-
разу після заголовка і прізвища автора, причому починаючи з 2000 року воно наводиться 
двома мовами – німецькою та англійською – і містить сконцентрований виклад осно-
вного змісту статті.

Примітки є типовим паратекстом наукового стилю. Як підкреслює Бауманн К.Д., 
культурно специфічна ознака німецьких наукових публікацій полягає в особливо поши-
реному посиланні на авторитети у відповідній науковій галузі. [ 25: 271]. У примітках на-
водяться посилання на праці інших науковців або самого автора, вказівки на те, на чому 
базується стаття або з якої нагоди вона була написана, зрідка трапляється подяка певним 
науковцям за ідею чи підказку тощо, напр.: Detailliert dazu Trivunac (1941) [MS 2/2005: 
154 ]. Zu diesem Thema hane ich im Rahmen des Kolloquiums „pressetextsorten im Vergleich“ 
(Universität Helsinki, 21.–22. Mai 2004) Thesen vorgetragen [MS 2/2005: 97], Für Anregungen 
... bin ich Marion Steininger dankbar verbunden, für praktischen Anschauungsunterricht 
Florian und Sebastian Steininger [MS 2/2004: 242]. Хоча примітки не є обов’язковими, 
оскільки посилання можуть просто вводитися в основний текст, їх відсутність зафіксо-
вана лише у двох статтях.

Обов’язковим є бібліографічний список (під заголовками Literatur, Literaturhinweise, 
Literaturverzeichnis, Sekundärliteratur) в кінці статті та наведення даних про автора, пере-
важно також його електронної адреси, що дає можливість наукового спілкування всім 
зацікавленим читачам.

Щодо невербальних паратекстуальних елементів, то в першу чергу в наукових стат-
тях наводяться графіки та таблиці, що унаочнюють результати дослідження. Вони за-
фіксовані у 27 статтях, тобто лише у 21 % статей, що пояснюється характером представ-
лення лінгвістичних знань. Крім того, у трьох статтях наводяться ілюстрації: у вигляді 
плакатів, що демонструють боротьбу за чистоту ісландської мови [MS 3/2001:172], та ка-
рикатур [MS 2/2005: 152, 160; MS 2/2000: 129]. До особливостей поліграфічного оформ-
лення належить кегль, вид шрифту, виділення за допомогою курсиву та напівжирного 
шрифту, підкреслення, абзацні відступи тощо. 

Підсумовуючи, можна сказати, що певні традиції паратекстуальності наукових ста-
тей є виявом як функціонально-стилістичних особливостей, так і позамовних чинників, 
пов’язаних з культурною своєрідністю народу. Перспективи дослідження вбачаються в 
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порівняльному аналізі паратекстів різних жанрів, що матиме не лише теоретичне, а й 
практичне значення, зокрема, для науковців, що готують свої публікації в зарубіжних 
наукових виданнях іноземними мовами.
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аргумЕнтативний ХараКтЕр точКи Зору 
в ангЛомовному ПоЛітичному диСКурСі

У статті досліджено актуальну проблему вираження точки зору в англомовному 
політичному дискурсі з урахуванням її аргументативного характеру.

Ключові слова: точка зору, аргументація, мовлення, лінгвопрагматика, політичний 
дискурс.

В статье исследована актуальная проблема выражения точки зрения в англоязыч-
ном политическом дискурсе с учетом ее аргументативного характера.

Ключевые слова: точка зрения, аргументация, речь, лингвопрагматика, политиче-
ский дискурс.

The paper presents the urgent problem of point of view actualization in English political 
discourse in the context of its argumentative character.

Key words: point of view, argumentation, speech, linguopragmatics, political discourse.
 
На сучасному етапі розвитку суспільства особливе місце займає висловлення точки 

зору, яка завжди супроводжує певну вербальну діяльність людини і розгортається у меж-
ах тієї чи іншої форми спілкування – виступи на мітингу, публічна чи академічна лекція, 
доповідь, дебати, дискусії, суперечки і т. д. Водночас уміння переконувати слухачів, за-
перечувати опонентам, наводити як доказ правильності своєї думки обґрунтовані аргу-
менти й навіть впливати не тільки на розум, але і на почуття набуває вельми актуального 
значення в умовах розширення комунікації. У зв‘язку з цим, проблеми вираження точки 
зору з питань суспільно-політичного життя привертають увагу дослідників різних галу-
зей гуманітарного знання. Тому метою поданої статті є з‘ясування особливостей аргу-
ментативної природи точки зору в англомовному політичному дискурсі. 

Аналіз запропонованої проблеми вважаємо доцільним розпочати з лінгвістичної сут-
ності точки зору, що трактується як найзагальніша когнітивно-психологічна пресупозиція 
людини, яка спирається на набуті перцептивний і когнітивний досвід, віру, переконання 
тощо й визначає світосприйняття, категоризацію, оцінку сукупності сприйнятих зовнішніх 
вражень і внутрішніх відчуттів, а також певною мірою сам процес перцепції [1: 157]. Ши-
рокий спектр проблем, пов‘язаних з точкою зору, вказує на багатогранність цього явища, 
яке є одним із фундаментальних понять, що характеризують буття людини та її взаємо-
відношення зі світом. Як відмічає Ф.С. Бацевич [2: 54], в аспекті комунікації точка зору 
визначає стратегію і тактику спілкування, моделі адресанта й адресата, розуміння ситуації 
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в цілому, добір дискурсів, мовленнєвих жанрів, мовленнєвих актів, кроки розгортання 
діалогу, шляхи та засоби аргументації, впливає на регістр, тональність й атмосферу спіл-
кування.

Далі вбачаємо логічним розглянути відомі теоретичні положення аргументації у кон-
тексті окресленої проблеми. Відомо, що мовна аргументація постає як особливий ціннісно-
орієнтований макротип мовленнєвого акту, що має свої специфічні умови успішності, іл-
локутивну мету – вплинути на вибір адресата у процесі прийняття рішення – і складну 
внутрішню структуру: аргументи А1, …, Аn і тезу Т [3: 41; 4: 249]; це спосіб мовленнєвого 
впливу на адресата за допомогою тез й аргументів, у результаті якого у модель світу адре-
сата вводяться нові знання з метою безпосереднього впливу на процес прийняття ним тих 
чи інших рішень [4: 250]. До того ж, аргументація є формою діяльності людини, що слугує 
виправданню чи спростуванню точки зору, у якій вона реалізує себе як мовна особистість і 
в якій задіяно увесь її кругозір, систему цінностей і здоровий глузд, комунікативні навички 
й логічну культуру, її епістемічний та емоційний стани, соціальні параметри аргументатив-
ної ситуації [5: 4, 11; 6: 3; 7]. Власне аргументація передбачає, що аргументатор повинен 
повністю довести свою точку зору і впевнити / переконати опонента.

За визначенням Г.А. Брутяна, аргументація є способом роздуму, у ході якого висува-
ється певне положення як теза, що доводиться: розглядаються докази на користь її істин-
ності та можливі протилежні докази; дається оцінка передумов і тези; доводиться теза й 
заперечується антитеза [8: 7]. Ф.Х. ван Еемерен вважає, що аргументація – це макромов-
леннєвий акт, який складається із сукупності тверджень, призначених для обґрунтування 
чи спростування висловлюваної думки та спрямованих на переконання у правильності 
певної точки зору, у її прийнятності чи неприйнятності [9]. У ході аргументації мовець 
дійсно прагне якомога зрозуміло подати свою точку зору, ігноруючи у деяких випадках 
можливі наслідки своїх доказів та реакцію адресата [6: 5]. 

Як когнітивний процес аргументація пов‘язана із взаємодією систем сприйняття, репре-
зентації і продукування інформації (див.: [10]). У такому контексті аргументація виступає 
ментальним процесом, що супроводжується викликом із пам‘яті, з бази знань узагальню-
ючих фреймів, у результаті чого активізується тезаурусна частина інформації для пошуку 
релевантних аргументів з метою забезпечення доказовості точки зору та її переконливості. 
Аргументація, таким чином, є частиною загальної моделі діяльності людини, а аргумента-
тивний процес – способом обробки переконань у когнітивній системі індивідуума.

Стверджується також, що будь-яка аргументація є засобом, спрямованим на зміну 
тих чи інших фрагментів картини світу адресата через вплив на його логічне мислення. 
Людина, вступаючи в комунікацію, часто ставить перед собою мету не тільки проінфор-
мувати співрозмовника, спонукати його до якоїсь певної дії, а й одночасно аргументува-
ти свою точку зору (погляд), спростувати інші. 

Беручи до уваги те, що аргументація – це вербальна аргументативна комунікація, 
Н.Є. Бардіна інтерпретує аргументативний дискурс як вербалізацію ментального про-
цесу учасників соціальної взаємодії, що має форму написаних чи вимовлених висловлю-
вань на захист тієї чи іншої точки зору для реалізації іллокутивних цілей і характеризу-
ється такими особливостями: цілеспрямованістю і послідовністю; багатоступінчастою 
системою взаємодій інтенцій комунікантів, які використовують певний набір мовленнє-
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вих актів; певною структурою та наявністю дискурсивних компонентів – мети, стратегій, 
жанрів, учасників (їх ролей і соціального статусу) [11]. Разом з тим, аргументація точки 
зору розуміється як природній динамічний комунікативний процес, спрямований на пе-
реконання опонентів та аудиторії в правомірності висунутої мовцем точки зору (позиції), 
а також вироблення компромісу з обговорюваної проблеми. Процес переконання відбува-
ється за допомогою різноманітних прийомів мовленнєвого впливу. При цьому процедура 
аргументування має стратегічний характер і спирається на логічне, когнітивне й прагма-
тичне підґрунтя. Аргументація становить сукупність аргументів, які реципієнт оцінює за 
принципом релевантності і вагомості внеску аргументу у вирішення конфлікту.

Викладене показує, що аргументація може розглядатися як спосіб репрезентації 
точки зору мовця на бачення / розуміння оточуючого світу та засобу переконання у ній 
адресата. При цьому сукупність конкретних аргументативних прийомів, які несуть у собі 
прагматичне завдання виразити певну точку зору; комплекс мовленнєвих тактик, харак-
терних для кожної стадії дискусії і які характеризуються властивостями полівалентності, 
гнучкості й варіативності, що дозволяє комунікантам оперативно й адекватно маневру-
вати у межах вираження й обґрунтування точки зору, необхідно трактувати як аргумен-
тативну стратегію. 

Водночас зауважимо, що точку зору можна просто висловити або ще й обґрунту-
вати. У такому випадку, це не просто висловлення, а дискурс, поданий в тих чи інших 
комунікативно-прагматичних обставинах. Уявляється можливим виокремити такі варі-
анти вираження точки зору в процесі комунікації: висловлення точки зору без подальшо-
го обґрунтування; висловлення точки зору з подальшим обґрунтуванням.

Як бачимо, вираження точки зору як мовленнєва дія значною мірою виявляється че-
рез систему аргументації. Презентуючи точку зору, мовець спирається на класичну схе-
му аргументації, тобто певну логічну послідовність, зумовлену причинно-наслідковими 
зв‘язками. О.П. Алєксєєв відзначає, що для аргументаційного тексту характерна наяв-
ність двох логічних компонентів – тези аргументації та її обґрунтування [5: 37]. Поді-
бну двочленну будову має аргументація у тлумаченні В.Ф. Беркова [7]. У працях [12–14] 
у композиції аргументативного тексту виділяють такі компоненти: 1) встановлення 
атмосфери довіри аудиторії та формулювання проблемного питання (точки зору); 
2) наведення аргументів і контраргументів із залученням логічних, емоційних й етичних 
канонів риторики (використовуючи факти, досвід, образне мовлення, апелюючи до 
моральних цінностей); висловлення переваг своєї точки зору і доведень; 3) підсумок 
і заклик до дії. Структура аргументації, запропонована С.Е. Тулміним (див: [5: 42–47]), 
містить шість взаємозв‘язаних компонентів для аналізу аргументів: ствердження, дані, 
підґрунтя, підтримка, спростування (контраргументи), визначник. Перші три елементи 
розглядаються як основні компоненти практичної аргументації, тоді як останні три не 
завжди є необхідними. У риториці розгортання аргументації відбувається на основі лінійно-
ієрархічної послідовності висловлень, яка моделює логіко-риторичну послідовність: 
поняття – судження – умовивід, покладені в основу аргументативного процесу як його 
відповідно три складники: теза – аргумент – демонстрація і висновок [15: 133].

Ураховуючи викладене вище, вважаємо доцільним взяти за основу вираження точки 
зору тричленну структуру, яка охоплює початок (формулювання точки зору), основну 
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частину (обґрунтування точки зору шляхом наведення низки аргументів) та заключну 
частину (узагальнення), подану на Рис. 1. 

Рис. 1. Компоненти композиції вираження точки зору. 
Необхідно відзначити далі, що соціально-політична аргументація є невід‘ємною час-

тиною суспільного життя, важливою характеристикою сучасного діалогу між різними пар-
тіями, політичними та ідеологічними системами, державами, що торкається питань еко-
номіки, політики, релігії, прав людини тощо і пов‘язаний з формуванням нової культури 
політичних відносин, яка, у свою чергу, наповнена реаліями сьогоднішнього дня й орієнто-
вана на майбутнє. Обмін думками із суперечливих проблем, ґрунтовний аналіз доказів за і 
проти точки зору, яка висувається, – ось що важливо для політичних дискусій.

Звернемо увагу, що у нинішньому політичному дискурсі, мета якого –аргумента-
тивне переконання масового адресата у правильності висунутої мовцем точки зору, як 
правило, на перший план виходять проблеми, пов‘язані з мовленнєвим впливом. Його 
конструювання є стратегічним процесом, в основі якого лежить вибір особистістю мов-
них засобів і мовленнєвих стратегій, що забезпечують необхідну для адресанта реакцію 
адресата. Серед способів мовленнєвого впливу найвагомішим впливовим потенціалом 
позначені стратегії аргументації – раціональне обґрунтування певної точки зору за до-
помогою активації соціально валідних і особистісно релевантних смислів [16]. Проте, 
на думку В.А. Маслової, політики не завжди звертаються до логічно пов‘язаних аргу-
ментів – іноді достатньо дати зрозуміти, що точка зору, на користь якої виступає мовець, 
перегукується з інтересами адресата; захищаючи їх, політик може впливати на емоції та 
моральні цінності слухача [17: 210].

Характерною рисою аргументації в політичному дискурсі є її спрямованість на до-
сягнення перлокутивного ефекту переконання адресата в справедливості та прийнятті 
певної точки зору за допомогою наведених аргументів. 

Ще одне коло проблем становлять питання, пов‘язані з різноманітними способа-
ми аргументування. Вони можуть відрізнятися один від одного методикою організації, 
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структурою та композицією, механізмом обміну аргументами і т. д. У політичному дис-
курсі представлені політичні промова, доповідь, діалог, дебати як види аргументування. 

Однією із форм організації аргументативної діяльності політика виступає політич-
ний діалог, який розглядається як форма комунікативної взаємодії, що здійснюється 
мовними засобами, має політичний смисл і спрямований на пошук політичної позиції, 
узгодження намірів, виявлення взаємних інтересів. Текст політичного діалогу становить 
аргументативний дискурс, який містить низку висловлень, висунутих на захист однієї чи 
кількох точок зору [18: 311]. 

Аргументативний дискурс парламентських дебатів, на думку А.Г. Гурочкіної [19], – 
це сукупність різних комунікативних дій, що послідовно розгортаються та перетинають-
ся одна з одною, основною метою яких є обґрунтування чи спростування певної точки 
зору для сприйняття й адекватного розуміння її колективним реципієнтом, і в результаті 
– спільного вироблення та прийняття певного раціонального рішення щодо якогось фак-
ту чи явища об‘єктивної дійсності. 

Також зауважимо, що в аргументативному дискурсі презентація точки зору залежить 
від комунікативного наміру мовця і входить у структуру аргументації, яка у політичному 
спілкуванні може бути одиничною, коли на її підтримку висунуто лише один аргумент, 
та множинною, коли точка зору захищається низкою окремих і не залежних один від 
одного аргументів, кожний з яких є сам по собі достатнім для її обґрунтування (Рис. 2) 
[9]. Використання множинної аргументації чи «концентрації аргументів» [20] підсилює 
захист точки зору та робить ефективнішим вплив на адресата.

Рис. 2. Фрагмент структури множинної аргументації на захист точки зору (А 1, А 2, А 3, 
А 4, А 5 …А n – аргументи на захист точки зору; А 2 подано з сурядною аргументацією 
А 2.1, А 2.2, А 2.3; А 2 + А 2.1, А 2.2, А 2.3 – підрядна аргументація щодо точки зору ).

Структурно-композиційний аналіз аргументації дозволяє також виділити сурядну та 
підрядну аргументацію. Сурядна аргументація складається з окремих доказів, які можуть 
мати різну аргументативну силу, але утворити переконливу аргументацію й обґрунтувати 
точку зору, яка захищається, вони можуть тільки у сукупності. Підрядна аргументація 
характеризується тим, що для обґрунтування одних доказів наводяться інші. З‘являється 
вона тоді, коли аргументатор вважає, що якийсь аргумент не буде прийнятий аудиторією, 
оскільки сам потребує захисту.

Насамкінець відзначимо, що ефективність обґрунтування точки зору залежить від 
низки умов: мовної та комунікативної компетентності адресанта в обговорю ваних про-
блемах; володіння інформацією та філософсько-логічною базою (теоретична підготовка 
та вміння логічно мислити); знання особливостей аудиторії (велика, мала; підготовлена, 
не підготовлена; прихильна, байдужа, конфліктна), зокрема, її здатності до сприйняття 
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висловленої точки зору (нахили, потреби, інтелектуальні можливості тощо); керування 
власними емоціями та почуттями.

Отже, можемо зробити висновок про те, що вираження точки зору характеризується 
аргументативним потенціалом. Комплексне її вивчення у презентованому контексті слу-
гуватиме теоретичною основою для дослідження особливостей просодичної актуалізації 
цього феномену.
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анаЛіЗ ПомиЛоК у рЕКЛамниХ тЕКСтаХ 
нЕБЛиЗЬКоСПоріднЕниХ мов

У статті проводиться когнітивно-прагматичний компаративний аналіз помилок 
сучасної реклами на основі україномовних та англомовних рекламних текстів. Особлива 
увага приділена лексичним, синтаксичним, перекладацьким неточностям та помилкам, 
в основі яких лежать різні мовні картини світу.

Ключові слова: помилка, рекламний текст, неблизькоспоріднені мови.
В статье проводится когнитивно-прагматический компаративный анализ ошибок 

современной рекламы на основе украиноязычных и англоязычных рекламных текстов. 
Отдельное внимание уделено лексическим, синтаксическим, переводческим неточнос-
тям и ошибкам, в основе которых лежат разные языковые картины мира.

Ключевые слова: ошибка, рекламный текст, неблизкородственные языки.
The article deals with cognitive-pragmatic comparative analysis of mistakes in modern 

Ukrainian and English advertisement texts. Special attention is dedicated to lexical, syntax, 
translation inaccuracy and mistakes based on different language world pictures.
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Становлення дискурсивного аналізу в другій половині ХХ ст. підготувало 
методологічну базу для вивчення наукового, політичного, рекламного та інших видів 
дискурсу. На даному етапі дослідження реклами як багатогранного феномену активно 
вивчаються прагматичні засоби і механізми, які дозволяють рекламі реалізувати намічені 
цілі (А.М. Баранов, О.Г. Борисова, О.С. Кара-Мурза, Е.О. Лазарева, Ю.К. Пирогова, П.Б. 
Паршин, P. Bruthiaux, G. Cook, S. Price, J. Williamson та ін.). Науковий підхід до вивчення 
реклами став можливим завдяки встановленню антропоцентричної наукової парадигми, 
і як результат розвитку таких дисциплін, як прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, а 
також таких методологічних праць, що розвиваються в їх межах, як теорія мовленнєвих 
актів (А. Вежбицька, Р. Конрад, Дж.Л. Остін, Дж.Р. Серль та ін.) теорія мовленнєвого впли-
ву (Р.М. Блакар, Д. Болінджер, А.Н. Баранов, О.Г. Борисова, П.Б Паршин, Г.Г. Слишкін, 
Є.Ф. Тарасов, H.A. Greven, K.J. Hardin та ін.), теорія стратегій мовленнєвого впливу (Т.А. 
ван Дейк, О.С. Іссерс, В.І. Карасик, Є.В. Клюев, Е. О. Лазарева, П.О. Миронова, Ю.К. 
Пирогова, Н.Б. Руженцева, C.L. Hamblin, A. Kaul та ін.).

Рекламний мовленнєвий вплив є неможливим без використання певних стратегічних 
прийомів та засобів. Проблема оцінки ступеня ефективності комунікативного контро-
лю, який здійснюється рекламою, активно розробляється в межах прагмалінгвістики та 
теорії мовленнєвого впливу (О.Г. Борисова, П.Б. Паршин, Ю.К. Пирогова, Є.Ф. Тарасов, 
G. Cook, S. Price, J. Williamson там ін.). Проте інколи, незважаючи на аналіз та контроль, 
в рекламних текстах можна помітити неточності, недоречності і помилки. 

Метою даного дослідження є когнітивно-прагматичний компаративний аналіз поми-
лок сучасної реклами на основі україномовних та англомовних рекламних текстів. 

Актуальність дослідження даної проблеми пов’язана, по-перше, із потребою уни-
кати подібних помилок, і по-друге, із тим, що порівняльне вивчення комунікативних 
стратегій дозволяє виявити як універсальні, так і специфічні риси дискурсів різних 
лінгвокультур, які відображають національно-культурні уявлення про світ та способи 
поведінки потенційного споживача. 

Для розв’язання поставлених завдань необхідно перш за все визначити критерії оці-
нювання рекламного тексту і які саме характеристики необхідно оцінювати, на які, так 
звані «шуми», в рекламному дискурсі слід звертати увагу [1]. Сьогодні «шум» є збірним 
поняттям, що включає всі види перешкод і помилок, які утруднюють комунікацію, в тому 
числі і рекламну [1: 350]. 

Тобто рекламний текст як явище багатогранне, а інколи і суперечливе, надає декілька 
різних векторів для дослідження і відповідно пошуку помилок. Відтак, помилки в рекламі 
можна розподілити на три великі категорії: текстові помилки (лексичні, граматичні, 
синтаксичні), дискурсивні помилки (музика, відеоряд не співвідносяться з текстом 
тощо) та помилки рекламної комунікації (змістові, серед яких можна виділити культурні 
та асоціативні, а також порушення правил комунікативного наміру та інтерпретації) [2: 
98]. У даній розвідці увага приділена лексичним, синтаксичним, перекладацьким не-
точностям та помилкам в основі яких лежать різні мовні картини світу. Критерієм для 
аналізу мовного матеріалу є поняття норми та літературної мови. Б.О. Сєрєбрєнніков 
визначає поняття «норма» так: «Структура мови і її узус (що охоплює, таким чином, 
всю сукупність реального застосування мови) є тими спільними кордонами, в яких існує 
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мовна норма» [3: 375] (переклад мій). Учений називає норму категорією соціально-
історичною [3: 378], що говорить про те, що критерії визначення помилок в різних куль-
тур, різних соціумів є різними. Літературну мову вчений визначає в таких термінах: «Під 
літературною мовою … розуміється опрацьована форма будь-якої мови, незалежно від 
того, отримує вона реалізацію в усному чи письмовому різновиді чи ні» [3: 337] (пере-
клад мій). Основою для аналізу різних мовних картин світу є те, що реклама як засіб 
масової комунікації будується за допомогою знаків різної семіотичної належності (вер-
бальних, візуальних), прецедентних текстів та фонових знань. До того ж, згідно сучасної 
теорії рекламної комунікації Х. Кафтанджиєва, яка описана в його роботі «Гармония в 
рекламной коммуникации», порушення законів побудови рекламного дискурсу веде до 
порушення сприйняття рекламного дискурсу. При цьому коди – це система правил, які 
діють в рекламній комунікації [1]. Вартим уваги є уявлення Х. Кафтанджиєва про те, 
що «комунікація не буває помилковою чи не правильною як такою, а лише з точки зору 
правил конкретної комунікації» [1: 35]. Іншими словами всі можуть помилятися, але 
потрібно пам’ятати про межі, коли помилки можуть зруйнувати саму комунікацію. 

Найчастіша помилка, яка зустрічається, як в англомовних, так і в україномовних ре-
кламних текстах (РТ), – це помилка пунктуаційна. Наприклад, GOT «YOU COVERED. 
HYDRO MANAGEMENT NANO TECHNOLOGY» [4: 24]. Очевидно, що між словами 
«hydro», «management», «nano», «technology» необхідно поставити розділові знаки 
для збереження правильності інтерпретації повідомлення. А в наступному прикладі 
пунктуаційний знак є зайвим, він спотворює сприйняття тексту. Частина речення до 
коми стверджує, що NISSAN сприяє хорошому нічному відпочинку, інша – закликає 
уникати водіння перед сном: «For a good night’s rest, avoid driving it before bedtime» 
[5: 25]. В україномовній рекламі також знаходимо подібні помилки: «Immunofortis 
щоб природно зміцнити імунну систему Вашого малюка» [6: 49]; Rich завжди на-
туральний [7]. В останньому прикладі відсутнє узгодження між словами «Rich» та 
«натуральний».

Лексичні помилки не є такими очевидними, як синтаксичні, оскільки їх причиню мо-
жуть бути діалектичні особливості або розмовний стиль, який автори рекламного тексту 
часто використовують як засіб інтимізації рекламного спілкування. Наприклад, «Після 
його застосування шкіра виглядає більш зволоженою та молодшою,темні кола під очима 
стають менш помітними . Нівея Візаж» [8]. В даному випадку спостерігається порушен-
ня семантичної поєднуваності, метонімічна заміна слова «Нівея» в значенні «крем». 

«Ми гарантуємо дорогоцінні подарунки» [з радіо реклами]. Слово «дорогоцінний» 
має наступні значення: 1. дорогий ювелірний виріб; 2. перен. який має велике значення; 
дуже важливий [9: 113]. В даному випадку коректніше було б вжити слово «дорогий» зі 
значеннями: 1. який коштує великі гpoші; 2.перен. який високо ціниться, оберігaється, 
яким дорожать; 3. близький, милий серцю [9: 113]. Оскільки дорогоцінний подарунок – 
це або подарунок з коштовного матеріалу, або який має велике значення. Ні те, ні інше 
значення в даному випадку не підходить.

«Без консервантів, штучних ароматизаторів та барвників. Не містить генетично 
модифікованих організмів. HAME» [10: 101]. Жодне із визначень слова «орrанізм»: 1. Будь-
яка жива істота; 2. фізична або психофізична будова живогo тіла, живої істоти; 3. перен. 
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неподільно зв'язані в одне ціле частини чого-небудь [з лат. organismus «жива істота»] [9: 
302] в данному випадку не є доречним.

«Featuring Certified Organic Ingredients For Beautiful Healthy Looking Hair [11: 93]». 
Organic – 1. Produced by or existing in living things; 2. (used about food or organic methods) 
produced by or using natural materials, not chemicals [12: 438]. Жодне із зазначених значень 
не підходить для даного речення, слово «organic» варто замінити словом «natural».

Автори рекламних текстів часто допускають алогізми: «Продаж. Комфорт. Chiccо» 
[13: 124]. Неправильна побудова речення призводить до порушення логіки викладу. В 
наступному прикладі спостерігаємо порушення закону протиріччя: «Ми більше не ко-
ристуємось зубною пастою. Ми обираємо пасту для порожнини всього роту. Аквафреш 
– єдина зубна паста для всього роту» [із телевізійної реклами].

Ще одна особливість, притаманна рекламних дискурсам обох культур, є девальвація 
слова. Сучасна реклама намагається привернути увагу, використовуючи яскраві вирази, 
в яких значення слова стирається, розчиняється, втрачає конкретність. Бажання авторів 
обіграти багатозначність однокореневих слів, наприклад «благородність» і «благородний 
метал» приводить до створення стилістично дефектних словосполучень. Подібні помил-
ки виникають через прагнення до надмірної експресивності і таким чином занижують 
якість реклами, адресат звикає до такої псевдо виразності. Інші приклади девальвації 
слова: унікальні можливості, найкращий з кращих, ексклюзивна пропозиція, гаран-
тія якості, guarantee, natural, beautiful, practical, quality, extraordinary та інші. Стирання 
конкретного значення веде до утворення рекламних штампів. 

Таке поняття як «надлишковість» не можна назвати помилкою в повному сенсі слова, 
оскільки надлишковість є притаманною мові в цілому [14: 32; 15: 39]. Хоча ставлення до 
плеоназму різне, проте інколи надлишковість стає очевидною помилкою: «Позаду блиску-
чої і гламурної індустрії – багато крові, поту та сліз» [із реклами телефільму]. В даному 
випадку слова «блискучий» та «гламурний» є синонімами. Блискучий – 1. який блищить; 
2. з гaрними манерами, розкішно вбраний; 3. перен. дуже розумний, досконалий; 4. дуже 
успішний, вдалий [9: 33]. Гламурний – ефектний, блискучий, гламур (від англ. glamour – 
обаяние, очаровчарівність) – романтичний ореол, чари; (розм. розкіш, шик) [9: 54]. При-
кметник «гламурний» тлумачиться настільки загально, що не потребує поруч схожого за 
значенням слова «блискучий». Ще одним прикладом плеоназму можуть слугувати такі 
комбінації слів: створить знову, відтворить знову, available now та інші.

Часті помилки зустрічаються при перекладі рекламних текстів з англійської 
мови на українську, оскільки адекватне розуміння сутності тексту і його переклад 
можливі лише за участі динамічних процесів спілкування, обумовлених не тільки 
лінгвістичними, але й багатьма соціальними та культурними факторами [16 : 207]. 
У зв’язку з цим є необхідним досягнення при перекладі прагматичної адекватності 
[17: 239-269;18: 125; 19: 141-172] та функціональної еквівалентності [20: 243-257]. 
Наприклад, в рекламному тексті

«Woodchester Nissan Advance Private Viewing…all the new 2004 versa…» [11: 35]
не правильним був би переклад слова «private» як «приватний, особистий», оскільки 

в американському суспільстві індивідуалізм вважається цінністю, а в українському 
навпаки – групове, суспільне [21: 234].
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Проведений аналіз показує, що помилки в україномовних та англомовних рекламних 
текстах, відповідно до обраних критерій оцінювання, є подібними. Така подібність зу-
мовлена як загальними процесами глобалізації, так і наслідуванням англомовної реклам-
ної індустрії, перенесення іноземного досвіду та правил на українську площину. 

Оскільки рекламні тексти мають велику силу навіювання та переконання, і через 
постійну повторюваність стають прецедентними текстами, які завжди на слуху, дане 
дослідження має перспективи розширення та продовження з метою уникнення по-
рушення мовних норм в рекламних текстах, які негативно впливають на формування 
мовної культури. 
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УДК 811.111’42
Жулавська О.О.
(Суми, Україна)

ПовСЯКдЕннЕ ПонЯттЯ ТЕРОРИзМ у СучаСному 
БританСЬКому гаЗЕтному диСКурСі

Стаття присвячена аналізу повсякденного поняття ТЕРОРИЗМ у сучасному бри-
танському газетному дискурсі. На основі статистичних підрахунків встановлені озна-
ки високоймовірнісного та слабкоймовірнісного імплікаціонала повсякденного поняття 
ТЕРОРИЗМ, виявлені типові та нетипові члени слотів акціонального фрейму повсяк-
денного поняття ТЕРОРИЗМ. 

Ключові слова: концепт, повсякденне поняття, фрейм.
Статья посвящена анализу обыденного понятия ТЕРРОРИЗМ в современном бри-

танском газетном дискурсе. На основе статистических подсчетов установлены призна-
ки высоковероятностного и слабовероятностного импликационала, выявлены типичные 
и нетипичные члены слотов акционального фрейма обыденного понятия ТЕРРОРИЗМ.

Ключевые слова: концепт, обыденное понятие, фрейм.
The article deals with the commonsense notion TERRORISM actualised in the modern 

English newspaper discourse. It brings to light the commonsense notion features of highly-
probable and low-probable implication which are established on the basis of statistic 
calculations. It also defines typical and non-typical members of the action slot of the 
commonsense notion TERRORISM. 

Key words: concept, commonsense notion, frame.

Метою статті є встановлення ознак повсякденного поняття ТЕРОРИЗМ, актуалізова-
ного у сучасному британському газетному дискурсі.

Актуальність роботи зумовлена значущістю концепту ТЕРОРИЗМ з огляду на су-
часну соціально-політичну ситуацію, за якої тероризм перетворився на стійку реалію су-
часного буття, що набуває масових масштабів, а також зростанням інтересу мовознавчих 
студій до вивчення актуалізації когнітивних структур у дискурсі. 

Концепт ТЕРОРИЗМ ще не був предметом комплексного лінгвістичного досліджен-
ня з позицій діяльнісного когнітивно-дискурсивного підходу, що й визначає наукову но-
визну роботи.

© Жулавська О.О., 2011
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Матеріалом дослідження слугували 1790 контекстів актуалізації повсякденного по-
няття ТЕРОРИЗМ у сучасному британському газетному дискурсі.

Об'єктом дослідження є повсякденне поняття ТЕРОРИЗМ, а предметом – засоби 
його актуалізації у сучасному британському газетному дискурсі.

Концепт ТЕРОРИЗМ вже був предметом нашого дослідження: було побудовано ак-
ціональний фрейм логічного поняття концепту ТЕРОРИЗМ [1: 197-201]. Базуючись на 
ознаках логічного поняття ТЕРОРИЗМ, повсякденне поняття відрізняється від нього 
більшою суб’єктивністю ознак, що є результатом індивідуальної інтерпретації крізь 
призму переживань і оцінок суб’єктів сучасного британського газетного дискурсу. 

Структура концепту тлумачиться різними концептологічними школами по-різному. 
Так, зокрема представники семантико-психологічного підходу запроваджують польову 
модель концепту, згідно якої концепт складається із ядра, базових шарів та інтерпре-
таційного поля [2: 60-64]. Лінгвокультурологи виділяють поняттєвий, образний та цін-
нісний складники концепту [3: 139-140; 4: 11-13]. Разом з тим, зокрема С.Г. Воркачов, 
вважає, що ціннісний складник не є релевантним для лінгвістичних досліджень [5: 21], у 
той час як В.І. Карасик акцентує його значущість [6: 27]. 

Структуру концепту ТЕРОРИЗМ встановлюємо за модусною моделлю М.В. Нікіті-
на, згідно якої, з моменту означення, концепт існує як складна гештальтна структура 
взаємозв'язаних операційних підструктур або модусів [7: 54-55]. Кожен модус вміщує 
як когнітивну (предметну), так і прагматичну (емоційно-оцінну) частини. Загальна кіль-
кість модусів концепту, які є результатом препарування накопичуваного знання про світ, 
ще не встановлена. Призначення модусів – це орієнтація у світі з метою оптимізації по-
ведінки, що реалізується низкою функцій, які й формують відповідні модуси концепту. 
Основних функцій три – систематизація світу, упізнавання його сутностей і структурація 
класів сутностей [там само, с. 187].

Функція систематизації, що формує модус логічного поняття, полягає у виявленні 
спільного та відмінного в сутностях та їх класифікацію. Вона є найменш прагматичною 
та передбачає максимальну об’єктивацію знання, абстрагованість від безпосередніх по-
треб і оцінок [8: 12; 7: 188]. 

Функція ідентифікаціі, яку виконує повсякденне поняття в контексті дискурсу 
[8: 26], забезпечує перехід від конкретного спостереження на рівень узагальнюючих аб-
стракцій і зворотний рух думки від загального до одиничного [7: 188]. Повсякденне по-
няття відрізняється від логічного більшою суб’єктивністю.

Функція структурації співвідносить ознаки концепту між собою як типові та нети-
пові, що дозволяє виявити «нормативних та екстремальних представників» та є спосо-
бом внутрішньої організації концепту ТЕРОРИЗМ, в основі якого лежить принцип про-
тотипу [8: 17; 9: 55]. Прототип концепту актуалізує ті семантичні ознаки, які виконують 
диференціювальну та інтегрувальну функції [10].

Ознаки повсякденного поняття систематизуються у структураційному модусі кон-
цепту, де згідно з О.І. Морозовою, “когнітивна операція впорядкування концептуальних 
ознак ускладнюється шляхом їх диференціації за ступенем типовості” [8: 12].

На думку М.В. Нікітіна, в ідентифікаційному модусі процес концептуалізації здійсню-
ється між крайніми точками: від конкретного спостереження на рівень узагальнюючих 
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абстракцій і у зворотному напрямку: від абстракцій до конкретних образів одиничного 
[7: 189]. Відповідно, повсякденне поняття являє собою своєрідну сукупність абстрак-
тних ознак, що є фрагментами дефініції, і різнорідних предметних образів (узагальне-
них образів класу і конкретних образів одиничного) та подієвих образів, що відбивають 
окремі аспекти явища тероризму. 

Моделювання ознак повсякденного поняття ТЕРОРИЗМ відбувається за принципом 
прототипу. Ідея прототипу [11] дозволяє представити концепт як структуру, що об’єднує 
ознаки різної “ваги” й передбачає поділ ознак на ядерні інтенсіональні та периферійні 
імплікаціональні (за винятком сильного імплікаціонала). 

інтенсіонал розуміємо за М.В. Нікітіним як змістове ядро лексичного значення 
[2: 61]. Ядерні ознаки є конститутивними; їх зміна призводить до перетворення відповід-
ного поняття в іншу сутність [8: 17]. Для повсякденного поняття ТЕРОРИЗМ ядерною 
ознакою є малефактивне застосування сили. 

імплікаціонал (сильний, високоймовірнісний та слабкий) являє собою набір ознак, 
які оточують ядро та знаходяться у різному ступені наближеності до нього; це периферія 
інформаційного потенціалу [2: 61-63]. 

Враховуючи думку про те, що до сильного імплікаціонала потрапляють ознаки, 
які стосуються базових умов, за яких може виникнути відповідне явище [8: 17-18], до 
сильного імплікаціонала концепту ТЕРОРИЗМ залучаємо ознаки, які заповнюють слоти 
акціонального й предметного фреймів [1: 199], що структурують логічне поняття ТЕРО-
РИЗМ, а саме: онтологічну діяльнісну ознаку СПОСІБ ДІЙ суб’єкта [the use of violence; 
the employment of methods of intimidation; the use of threats] – застосування методів на-
силля та залякування; інтенціональну ознаку МЕТА / РЕЗУЛЬТАТ дій суб’єкта [for 
political purposes; to demoralize; to cause extreme fear; to subjugate; to coerce] – досягнення 
політичних цілей: деморалізація / спричинення страху / присилування / підкорення, а та-
кож прагматичну ознаку, що втілюється в ОЦІНЦІ ДІЙ СУБ’ЄКТА й НАСЛІДКІВ ДІЙ 
для ОБ’ЄКТА – негативна етична оцінка. 

Ознаки інтенсіонала та сильного імплікаціонала актуалізуються практично в усіх 
дискурсивних контекстах terrorism експліцитно або імпліцитно.

Експліцитна актуалізація цих ознак здійснюється у контекстах, що містять повсяк-
денні визначення тероризму, де феномен представлений, наприклад, як: смертоносна 
тактика (a deadly tactic) (1), страх (fear), злочин (crime) (2), повальне вбивство невинних 
людей з метою тероризування і виснажування (indiscriminate killing of innocent people 
just to terrorise people, to harass them) (3), та відповідно актуалізується інтенсіональна 
ознака малефактивне застосування сили, а також ознаки сильного імплікаціонала: 
СПОСІБ ДІЙ суб’єкта – насильство (застосування смертоносних тактик, вбивства), 
залякування (тероризування, виснажування, полохання, провокація); МЕТА / РЕЗУЛЬ-
ТАТ дій суб’єкта – спричинення страху, загроза, розбрат; а також негативну етичну 
ОЦІНКА дій СУБ’ЄКТА й НАСЛІДКІВ ДІЙ для ОБ’ЄКТА, що випливає з характеру 
способу дій, мети та наслідків, а також кваліфікації їх як злочину. Наприклад:

(1) “Terrorism is a deadly tactic, not an institution or an ideology” (Sunday Mercury, 
Jan 15, 2009). 

(2) Terrorism is a crime like any other, so follow the same precautions you normally take 
to avoid being the victim of a crime (Evening Standard, Jul 8, 2005). 
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(3) Asked if he believed in terrorism, Mr Baluch said: “I don’t,” adding: “Terrorism is the 
indiscriminate killing of innocent people just to terrorise people, to harass them” (Times, 
Jun 25, 2008). 

Імпліцитна актуалізація ознак ТЕРОРИЗМУ здійснюється у контекстах, що опису-
ють окремі прояви тероризму, не надаючи визначень, наприклад: 

(4) General George Casey warned: “Although the designated leader of al-Qaeda in Iraq 
is now dead, the terrorist organisation still poses a threat. Its members will continue to try to 
terrorise the Iraqi people and destabilise their government as it moves toward stability and 
prosperity (Times, Jun 8, 2006).

Ознаки високоймовірнісного та слабкоймовірнісного імплікаціонала становлять кон-
кретизацію СПОСОБІВ ДІЙ терористів, СУБ’ЄКТІВ, ОБ’ЄКТІВ тероризму, МІСЦЯ дій те-
рористів, ІНСТРУМЕНТІВ здійснення терористичних актів, а також експлікацію СУБ’ЄКТІВ 
АНТИТЕРОРУ. Вони актуалізуються у дискурсі з більшою або меншою ймовірністю й тому 
потребують розмежування на типові / нетипові, що можна визначити на основі кількісного 
аналізу частотності їх актуалізації із застосуванням формули для обчислення ймовірності 
певної ситуації Р = 1/N, де P – ймовірність, а N – кількість ознак [13: 25].

У зв’язку із тим, що кількість ознак у нашому дослідженні визначається слотами 
акціонального фрейма, що структурує повсякденне поняття ТЕРОРИЗМ, і дорівнює 6 
(СУБ’ЄКТИ, МІСЦЕ, СПОСОБИ, ІНСТРУМЕНТИ, ОБ’ЄКТИ ТЕРОРУ, СУБ’ЄКТИ 
АНТИТЕРОРУ) P дорівнюватиме 16,6 %. Ознаки, частотність актуалізації яких переви-
щує цей показник, відносимо до високоймовірнісного імплікаціонала, а решту ознак – до 
слабкоймовірнісного. 

Згідно з підрахунками, до високоймовірнісного імплікаціонала відносяться ОБ’ЄКТИ 
терору (19,8 %), СУБ’ЄКТИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЇ (18,7 %), МІСЦЕ (16,8 %), а до слаб-
коймовірнісного імплікаціонала ІНСТРУМЕНТИ здійснення терористичних актів (15,7 %), 
СПОСОБИ ДІЇ терористів (14,9 %), СУБ’ЄКТИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЇ (14,1 %).

Спираючись на теорію С.А. Жаботинської про ієрархічну організацію концептуаль-
ного простору, відповідно до якої концептуальний простір становить складну ієрархію 
різнорівневих доменів, і у випадку наявності відповідних рівнів ієрархії домени структу-
руються в термінах субдоменів (субфреймів) тощо [14: 5], маємо підстави для виділення 
у слоті ОБ’ЄКТИ ТЕРОРИЗМУ субслотів КРАЇНИ / РЕГІОНИ – ОБ’ЄКТИ ТЕРОРИС-
ТИЧНОЇ ДІЇ та МІСТА – ОБ’ЄКТИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЇ. 

Використовуючи формулу для обчислення ймовірності певної ситуації, отримуємо 
кількісні показники, на основі яких визначаємо найтиповіші та найменш типові члени 
слотів акціонального фрейму повсякденного поняття ТЕРОРИЗМ.

В субслоті КРАЇНИ / РЕГІОНИ-ОБ’ЄКТИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЇ, який об’єднує 
14 об’єктів терору, типовою країною є GREAT BRITAIN (21,7 %), а найменш типовою 
GAZA (0,8 %), наприклад:

(5) Shortly after authorities made the announcement, the terror threat level in Great Britain 
was raised to “critical”--its highest level--meaning that a terrorist attack was imminent (Risk 
Management, Dec 2006).

(6) The unrelenting attack on Gaza, with an air strike every 20 minutes on average, has 
not stopped Hamas firing rockets that have killed four Israelis since the assault began, reaching 
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deeper into the Jewish state than ever before and sending tens of thousands of people fleeing 
(Guardian, Jan 4, 2009).

В субслоті МІСТА-ОБ’ЄКТИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЇ типовим членом є LONDON 
(42,09 %), а нетиповим MADRID (2,6 %). Наприклад:

(7) Mr Brown said following the bomb attack on Glasgow airport and the recent botched 
attempt in London, there was a need to “step up physical protection (Scotsman, Nov 15, 2007). 

(8) The Madrid bombings, which heightened Spain’s sense of susceptibility to terrorism 
and influenced its national elections, was a compelling example of the vulnerability of rail 
transportation – and, ironically, some of its strengths compared with other modes (The Public 
Manager, Fall 2005, c. 13).

В слоті СУБ’ЄКТИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЇ типовим суб’єктом є TALIBAN (29,3 %), 
а нетиповим є HEZBOLLAH (5,7 %), наприклад:

(9) The remarks by Lord Ashdown, who has been courted by the US administration to 
coordinate the struggle against the Taliban in Afghanistan and is rated by Gordon Brown, 
add to the sense that British thinking is moving much more towards a battle of hearts and minds 
rather than victory by military coercion (Guardian, Sep 19, 2007). 

(10) “There is increasing international tension over Iran’s nuclear programme and backing 
of groups such as Lebanese Hezbollah,” the committee said in its annual report (Guardian, 
Jun 29, 2006).

В слоті МІСЦЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЇ, згідно підрахунків, усі конституенти є од-
наково типовими: RAILROAD / UNDERGROUND / ЗАЛІЗНИЦЯ / МЕТРО (33,3 %), 
AIRPORT / АЕРОПОРТ (33,3 %), BUILDINGS / БУДІВЛІ (West Bank, The White House 
тощо) (33,3 %). Наприклад:

(11) ONE story shocked and angered Scotland more than any other in 2007 – the terrorist 
attack on Glasgow Airport (Daily Record, Dec 26, 2007). 

Серед конституентів слота ІНСТРУМЕНТИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЇ (як реально за-
стосовувані, так і потенціальні) типовим інструментом виявився NUCLEAR WARFARE 
/ ЯДЕРНА ЗБРОЯ (24,3 %), а нетиповим – RADIOLOGICAL WARFARE / РАДІОЛОГІЧ-
НА ЗБРОЯ (3,4%) наприклад:

(12) Prepare for CBR threats. Several agencies have issued post-9/11 guidance on 
responding to biological, chemical and radiological threats to the workplace (Risk 
Management, Dec, 2006).

В слоті СПОСОБИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЇ найбільш типовим способом є BOMBING 
/ ПІДРИВ (45,1 %), а найменш типовим – BODY SNATCHING / ВИКРАДЕННЯ ТІЛА 
(1,7 %). Наприклад:

(13) A number of recent events – the bombing of commuter trains in Madrid by Islamic 
terrorists, derailment of a Norfolk Southern freight train carrying hazardous chemicals in 
South Carolina, and collision of two commuter trains in California--are reminders of the 
vulnerability of rail transportation to accidents and acts of vandalism and terrorism (Daily 
Record, Sep 18, 2007). 

(14) “I don’t know how to get [bodies],” he said with feeling, “but it is a matter of prime 
importance. If anybody knows how to do a good job of body-snatching, they will really be 
serving their country” (Guardian, Aug 23, 2002).
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Типовим суб’єктом у слоті СУБ’ЄКТИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЇ є GREAT 
BRITAIN (32,9 %), а нетиповим – CTAC (1,6 %). Наприклад:

(15) When British police thwarted a terrorist plot to destroy U.S.-bound commercial 
airliners using liquid explosives smuggled onto planes via drink bottles and carry-on luggage, 
it touched off an unprecedented security reaction and sweeping changes in air travel 
restrictions. At least 24 people throughout Great Britain were arrested in early August in 
connection with the incident (Risk Management, Dec 2006); 

(16) After the September 11 attacks, the Security Service, M15, created its own Counter-
Terorism Analysis Centre (The Economist, Mar 19, 2005). 

Розподіл типових та нетипових конституентів слотів повсякденного поняття ТЕРО-
РИЗМ свідчить про те, що попри процеси глобалізації й уніфікації, характерні для су-
часного розвитку західного суспільства, представники британського лінгвокультурного 
соціуму демонструють егоцентричний образ дійсності, де центральні місця належать на-
ціонально специфічним сутностям. 

До перспектив дослідження відносимо порівняльний аналіз конституентів повсяк-
денних понять ТЕРОРИЗМ, що репрезентуються британським та американським газет-
ними дискурсами.
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морФоЛогічний СПоСіБ творЕннЯ морСЬКиХ тЕрмінів 
у СучаСній уКраЇнСЬКій ЛітЕратурній мові

У статті досліджено особливості функціонування основних морфологічних слово-
твірних типів морської термінології; проаналізовано афіксальні способи словотворення 
іменників, прикметників, дієслів і прислівників; звернено увагу на особливості вживання 
і функціонування деяких афіксів української і російської мов.

Ключові слова: словотвір, афікс, морська термінологія.
В статье исследуются особенности функционирования основных морфологических 

словообразовательных типов морской терминологии; проанализированы аффиксальные 
способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и причастий; 
обращается внимание на особенности употребления и функционирования некоторых 
аффиксов украинского и русского языков.

Ключевые слова: словообразование, аффикс, морская терминология.
The article presents research into special functioning of marine terms; it presents analysis 

of affix forming nouns, adjectives, verbs, and participles; attention is drawn to special use and 
functioning of some affixes in Ukrainian and Russian.

Key words: word – formation, affix, marine terms.
 
Морфологічний спосіб, «виражений за допомогою словотворчих формантів у структурі 

похідного слова» [1: 589], є одним із головних джерел поповнення морської термінології. 
Способи творення термінів різних галузей науки і техніки досліджувалися у пра-

цях багатьох лінгвістів, серед яких М. А. Жовтобрюх, А. А. Бурячок [2], А. В. Крижа-
нівська [3], А. М. Крейтор [4], О. С. Шевчук [5], І. П. Ющук [6], В. О. Горпинич [7], 

© Корнодудова Н.М., 2011
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О. Р. Микитюк [8], Т. І. Панько [9], Л. О. Симоненко [10] та ін., але це питання лишається 
актуальним, бо «розвиток лексики літературної мови тісно пов’язаний із поповненням і 
вдосконаленням терміносистем» [4: 123]. 

Об’єктом статті є дослідження особливостей морфологічного способу словотворен-
ня простих і складних морських термінів сучасної української літературної мови, що 
були вилучені зі словників [11; 12] і навчальної літератури морського фаху.

Предметом роботи є розгляд морфологічного способу словотворення в іменниках, при-
кметниках, дієсловах і прислівниках, що функціонують у науковому стилі морської галузі. 

Мета статті – розкрити особливості функціонування основних морфологічних слово-
твірних типів морської термінології. Досягнення поставленої мети передбачає вирішен-
ня таких завдань:

– проаналізувати афіксальні способи словотворення іменників, прикметників, дієс-
лів і прислівників;

– звернути увагу на особливості вживання і функціонування окремих афіксів україн-
ської і російської мов.

Дослідник А. А. Бурячок зауважує, що специфічність української лексики «зумов-
люється, перш за все, її словотворчими засобами» [2: 115]. Спробуємо визначити осо-
бливості окремих питань морфемного способу творення морських термінів у сучасній 
українській літературній мові.

Найпопулярнішими афіксами, що притаманні морській термінології, є полісемічні 
іменникові суфікси. Як і інші, вони поділяються на словотворчі, що надають слову но-
вого значення, і словозмінні, що надають словам нової форми: 1) чо́вен – човня́р; весло́ 
– весля́р; ву́дка – вудка́р; 2) чо́вен – чо́вник – чо́вничок – чо́венце. Суфікси –ар-(-яр-), -ач-
(-яч-) вказують на професію: вудка́р, весля́р, човня́р, зніма́ч, руба́ч; суфікси -ик-, -ичок-, 
-енк- – лише на форму здрібнілості.

Словозмінні суфікси для морської термінології не є характерними, а якщо навіть їх 
уживають, то за емоційно забарвлені не сприймають. Наприклад, термін кло́тик. Пере-
йнявши у голландців звичай вивершувати щоглу дерев’яним кружальцем з бортиками 
і ставити на ньому ліхтар, моряки й назву для описаного предмета взяли голландську 
– kloot. Але вимовляли її так, як їм здавалось зручніше, – клотик. Це й зареєструвало-
ся в українському морському лексиконі. Те саме сталося з сотнями інших слів, у яких 
виникла потреба у процесі становлення й історичного розвитку системи морських та 
річкових перевезень, технічного вдосконалення флоту: поплаве́ць, гребо́к, бо́тик, ку́брик 
тощо. Наприклад, дни́ще, де суфікс -ище- не вказує на перебільшення, як, скажімо, в сло-
ві дуби́ще. Тобто, запозичені слова, набувши українських форм і смислових барв, стали 
певним поповненням морської термінології, яке не виходило поза рамки граматики, не 
порушувало канонів слововжитку і було зрозумілим не тільки фахівцям.

Щодо семантики іменникових суфіксів, то її дуже часто визначають ті частини слова, 
до яких суфікси приєднуються. Це – продуктивні суфікси: -ин-: глибина́, мілина́, вузина́; 
-ник-: гале́рник, кабота́жник, випарни́к, живи́льник, во́дник, ванта́жник (портовий); 
-ик-: верхови́к, шлюзови́к; -ець: морепла́вець, фахіве́ць; -к-: ви́тяжка, ру́бка, заглу́шка, 
лебі́дка, стрі́лка, гу́бка, байда́рка; -тель-: гаси́тель; -тор-: навіга́тор; і малопродуктивні: 
-ок-: гребо́к, поплаво́к; -уш-: волоку́ша; -ій-: судноводі́й; -івець-: зв’язкі́вець тощо.
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Змінюючи значення слова, іменникові суфікси окреслюють ці зміни дуже чітко. Так, 
продуктивні суфікси -ник-, -нич-, -ар-(-яр-), -ач-(-яч-) вказують на фах працівника або на 
призначення предмета: вартівни́к, вогнега́сник, масти́льник, сигна́льник, радіоприйма́ч; 
суфікси -ист-(-іст-), -ант- (малопродуктивний) «спеціалізуються» на визначенні напрям-
ку діяльності: мотори́ст, ради́ст, аквалангі́ст, машині́ст (помповий), програмі́ст, 
курса́нт; -ство-(-цтво-) окреслює галузь: морепла́вство, суднобудівни́цтво; -изн- називає 
ознаку: крути́зна, гнили́зна. 

Окрему групу в українській морській термінології становлять віддієслівні іменники з 
суфіксами -ання- (-яння-), -ення- (-єння-), -іння- (-їння-), -ування- (-ювання-): пла́вання, 
ника́ння, дрейфува́ння, швартува́ння, лоціюва́ння тощо. Специфіка їхня в тому, що вони здат-
ні називати як дію (процес), так і наслідок дії (предмет), треба тільки відповідно їх акценту-
вати або змінити звуковий склад суфіксів: обладнáння – облáднання; риштува́ння – назва дії 
(рос. сооружение лесов), риштόвання – наслідок дії (предмет). Суфікс -ування- (-ювання-) 
підкреслює тривалість дії в часі: завéршення – завéршування, утвóрення – утвóрювання. 

Має місце серед віддієслівних іменників і суфікс -к-. Але тут є певний нюанс. У 
російських термінах цей суфікс частіше вказує на процес: сва́рка, шварто́вка, смо́лка, 
в українських – на предмет: прово́дка (система проводів), прокла́дка (проміжний шар 
чи предмет), підро́бка. А дію відтворюють-таки -ання- (-яння-) і до них подібні суфікси: 
зва́рювання, швартува́ння, смолі́ння, переве́зення.

Інші суфікси з української і російської морських лексик також не завжди бувають 
тотожними. Порівняймо: сигна́льник – сигна́льщик, пока́жчик – указа́тель, зв’язкі́вець – 
связи́ст, спостеріга́ч – наблюда́тель.

Проаналізуємо ґрунтовніше іменникові префікси. Давніх із них у морській лексиці укра-
їнської мови небагато: па-: па́водок, па́дуга, па́морозь, па́трубок; су-: сузі́р’я, су́міш, су́провід, 
супроти́вник; уз-: узбі́ччя, узбере́жжя. Дещо більше префіксів сучасних: без-: безві́тря, 
безме́жність, безлю́дність; від-: ві́ддаль, ві́дстань, відхи́лення; між-, межи-, що вказує на 
проміжок: міжря́ддя, міжр́іччя; о-: опла́тність, оку́пність; об-: обі́жність, обті́чність, 
о́бшир; під-: підле́глість, підпорядко́ваність, підні́жжя, підво́дник, піддо́н, підкла́дка; пере-: 
переви́щення, пере́пустка, перева́га; перед-: передумо́ва, передпла́та; по-: по́верх, по́хибка, 
по́зика, по́пит; при-: Приазо́в’я, Причорномо́р’я, прила́ддя, при́стрій; прі-: прі́рва; роз-: 
ро́зхил, ро́зчин; с-: стве́рдження (підписом), споря́дження (сукупність предметів).

Характерною рисою української мови є те, що вона ширше, ніж російська, викорис-
товує частку не в ролі префікса. Це позначилось і на морській лексиці: нескінче́нність, 
неспо́кій тощо.

У морській термінології є чимало запозичених префіксів, уживаних не лише в запози-
чених словах, а й у питомих. Це: а- (з грецьк.), що означає брак чогось: алогі́зм, асиметрі́я; 
ан- (з грецьк.) заперечення: анаеро́би; аван- (з франц.) перед: аванпо́рт; анти- (з грецьк.) 
протилежність, протидія: антипаса́ти, антибри́з, антицикло́н; апо- (з грецьк.) відда-
лення: апоге́й, апоце́нтр; архі- (з грецьк.) головний, найвищий: архіпела́г; де- (лат.) усу-
нення чогось: деблокува́ння, дегаза́ція, дезорієнта́ція; диз-, дис- (з грецьк.) позбавлення: 
дискваліфіка́ція; екс-, екстра- (лат.) винятковість, розміщення поза чимось: екстради́ція, 
екстериторіа́льність, екстраполя́ція; епі- (грецьк.) перебування на чимось: епіце́нтр; ім-, 
ін- (лат.) брак чогось або проникнення в щось: іммігра́ція, інкриміна́ція; інтер- (лат.) пере-
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бування поміж: інтервалю́та, інтерфере́нція; контр-, контра- (лат.) проти: контраба́нда, 
контрасигна́ція; мета- (грецьк.) проміжне становище, переміщення, звільнення від чо-
гось: метатрансля́тор, метаце́нтр; пар-, пара- (грецьк.) суміжність, зміна: параметро́н; 
пери-, пері- (грецьк.) навколо, через: пери́метр, периско́п; ре- (лат.) зворотна або повторна 
дія: реабіліта́ція, реаґе́нт, реі́мпорт, реконстру́кція, реорганіза́ція, ретрансляція; суб- 
(лат.) розміщений під чимось: суба́рктика, субанта́рктика, субдоміна́нта, сублітора́ль, 
субмари́на, субордина́ція; транс- (лат.) крізь, через, по той бік: тра́нспорт, трансформа́тор; 
ультра- (лат.) над, понад, по той бік, за межами: ультрааку́стика, ультрафі́льтр. 

Багато безсуфіксних іменників теж мають префікси. Але ці префікси не іменникові, а 
дієслівні, бо й самі іменники походять од дієслів, що мають у своєму складі ці префікси: 
відпли́в, прибі́й, припли́в, пере́тин, пере́біг, о́бмін, розпо́діл тощо.

Тепер розглянемо прикметникові суфікси. Відомо, що всі прикметники української 
мови поділяються на три групи: якісні, відносні, присвійні.

Якісні мають властивість відтворювати меншу або більшу міру ознаки з допомо-
гою суфіксів -ш-, -іш-: гли́бший, до́вший, відповіда́льніший; -аст- (-яст-): довга́стий, 
кругля́стий; -уват- (-юват-): далекува́тий; -енний-: здорове́нний; -езний: величе́зний.

Окремого розгляду потребують перші з названих суфіксів (-ш-, -іш-). Вони вказують 
на вищий ступінь ознаки, і саме тут чітко вимальовується відмінність між українською і 
російською мовами. В українській мові прикметники вищого ступеня (в тому числі й ті, 
що мають вжиток у морській термінології ) відмінюються, а в російській – ні. Конкрет-
ніше: цей шлях до́вший – этот путь длиннее, ця дорога до́вша – эта дорога длиннее, це 
судно до́вше – это судно длиннее, ці лінії до́вші – эти линии длиннее. 

Для підсилення значення вищості ознаки прикметника можуть мати вжиток зі слова-
ми зна́чно, набага́то, ще: значно тверді́ший, набагато кори́сніший, ще да́льший.

Відносні прикметники більшої чи меншої міри ознаки не показують, зате мають 
властивість утворюватись від різних частин мови з допомогою багатьох суфіксів і на-
бувають ширшого (проти якісних прикметників) ужитку в діловій мові, частиною якої є 
й предмет нашого вивчення – українська морська термінологія. Зокрема, від іменників. 
Тут суфікси -н-: магні́тний, конте́йнерний, това́рний; -альн-, -ильн-: горизонта́льний, 
діагона́льний, масти́льний, вітри́льний; -ев-, -ов-: берегови́й, марсови́й, вахтови́й; -к-: 
містки́й; -ичн-, -ічн-: фізи́чний, хімі́чний ; – ист: непереки́дистий – такими були козацькі 
«чайки» (рос. устойчивый); від іменників з прийменниками: міжре́йсовий.

Від прислівників: учо́ра – вчора́шній, тут – туте́шній.
А поза тим, маємо величезний масив відносних прикметників, утворюваних зі слова-

ми ви́со́ко, дале́ко, ново, гли́боко, мало і подібними: високотехнологі́чний, далекося́жний, 
новозбудо́ваний, глибоково́дний, малогабари́тний; з частинами запозичених слів, співвід-
носних з префіксами: електромото́рний, гідродинамі́чний та з частинами власномовних 
слів, співвідносних із суфіксами -хід-, -воз-, -різ-: місяцехідний, лісово́зний, хвилері́зний, 
кригола́мний. А ще – суто українська частина слова -знавч-: краєзна́вчий, картозна́вчий, 
яка теж виконує роль прикметникового суфікса.

Твірною частиною багатьох прикметників у морській термінології української мови є 
числівники: дво-, три-, чотири-: двота́ктний, чоторита́ктний (двигун). Суто українською 
рисою є також уживання семантично розмежованих компонентів пів- і напів-: півдобові́ 
(припливи), напівбаланси́рне (стерно).
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Серед прикметникових префіксів характерними є най-, пре-, над-, за-, що вказу-
ють на найвищу міру ознаки: найміцні́ший, найспритні́ший, найшви́дший, найду́жчий; 
надпоту́жний; завели́кий, замали́й, зависо́кий. 

Серед відносних прикметників дуже продуктивним є префікс без-: безаварі́йний, 
безтова́рний, безтари́фний. Але частенько, як і в іменниках, замість без- уживають 
не-: незмі́рний, нерента́бельний, неванта́жний. Віддієслівні прикметники часто та-
кож утворюються з допомогою префікса не-: непрохідни́й, непроникни́й, невила́зний. 

Дієслівні префікси і суфікси також можуть вказувати напрямок дії: ви́їхати, 
в’ї́хати, об’ї́хати, заї́хати, переї́хати, від’ї́хати, дої́хати; фіксувати початок або 
кінець дії: запрацюва́ти, донести́; відтворювати повторюваність дії: посту́кувати, 
покрива́ти. З одним дієслівним коренем може поєднуватись кілька префіксів: 
повідчиня́ти, понано́сити, повідпрова́джувати, що підкреслює багаторазовість дії.

Деякі префікси здатні цілком змінювати значення дієслова, наприклад, дра́їти – 
це означає на флоті «чистити, натирати до блиску» [11: 326], а задра́їти – «щільно, 
наглухо закривати, зачинити люки, ілюмінатори і т. ін.» [11: 390]. 

З допомогою префіксов з-, по-, про-, на- тощо і суфіксів утворюються форми до-
конаного виду: руша́ти – ру́шити, сту́кати – сту́кнути, розв’я́зувати – розв’яза́ти. 
Має значення також спосіб чергування звуків у корені дієслова: заряджа́ти – 
заряди́ти, спира́тися – спе́ртися, а також зміни наголосу: вино́сити – ви́носити.

Та найбільш характерним для морської термінології є суфікс -ти-, що утворює 
неозначену форму дієслова від іменників: відча́лити; від прикметників: сині́ти; су-
фікси -ува- (-юва-), -овува-, що утворюють дієслова від назв професій: керува́ти, 
вихо́вувати; просторових або часових понять: порядкува́ти, днюва́ти; від іншомов-
них назв на -ація зі значенням процесу: механізува́ти, організувати.

Прислівникові префікси й суфікси. Багато прислівників мають однакове похо-
дження – від прикметників, – тож і суфікси в них -о- і -е-: те́пло, до́бре, чи́сто, 
га́ряче. Прислівники, утворені від якісних прикметників, зберігають ступені порів-
няння: тепло – теплі́ше – найтеплі́ше; тонко – то́нше – найто́нше. 

Чимало є прислівників іменникового походження, але тут уже творення не завжди 
суфіксальне – частіше від різних відмінкових форм іменника в поєднанні з приймен-
никами: вго́ру, вниз, навпросте́ць, опі́вдні.

Бувають прислівники і від дієслів, але тут уже потрібно використовувати пре-
фікси і суфікси разом: павпере́йми, навсто́ячки. Деякі прислівники виникають з по-
єднання основ: право́руч, ліво́руч.

Є в українській мові, а отже й у морській термінології, низка питомих прислів-
ників, серед яких: відко́ли, до́ти, до́ки, до́сі, відтепе́р тощо, а також прислівники 
виміру: завгли́бшки, завви́шки, завдо́вжки, завши́ршки тощо.

Таким чином, стародавня істина – все тече, все змінюється – стосується й мови. 
Навіть такого її, здавалося б, чітко окресленого і твердо зарегламентованого відга-
луження, як морська термінологія. В ній теж щось відпадає, а щось прибуває, щось 
виходить з ужитку, а щось до нього повертається, щось зазнає кардинальних змін, 
а щось переосмислюється, бо мова – це «гігантська енциклопедія знань, сховище 
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відомостей, що їх нагромадив народ за весь період свого історичного існування» [13: 
194], і проведений аналіз особливостей морфологічного способу словотворення мор-
ської термінології свідчить про високий рівень її розвитку у сучасній українській 
літературній мові, про її рухомість і системність. 
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нЕоФраЗЕміКа у СучаСному уКраЇнСЬКому 
ПуБЛіЦиСтичному тЕКСті

Стаття присвячена процесам творення і функціонування фразеологічних неологіз-
мів, які активно виявляються у мас-медійному дискурсі – тій сфері мови, яка найопера-
тивніше реагує на нові явища й тенденції творчого використання мовних одиниць.

Ключові слова: фразеологізм, неологізм, мас-медіа, модифікація, оказіоналізм. 
Статья посвящена процессам образования и функционирования фразеологических 

неологизмов, которые активно проявляются в масс-медийном дискурсе − той сфере 
языка, которая наиболее оперативно реагирует на новые явления и тенденции творче-
ского использования языковых единиц.

Ключевые слова: фразеологизм, неологизм, масс-медиа, модификация, окказионализм.
This article deals with frazeme word building processes that are most active in the mass 

media discourse − the sphere of language, which responds to the most efficient new phenomena 
and trends in the creative use of language units.

Key words: phraseological, neologism, mass-media, modification, occasionalism.

Мову ЗМІ з-поміж інших функціональних стилів сучасної української літературної 
мови вирізняють відображення мовного і культурного стану суспільства, його різноманіт-
них цінностей, соціальна оцінність, комунікативна загальнозначущість, загальнодоступ-
ність, поєднання вербальної та візуальної інформації, що забезпечує ефективність сприй-
няття, безпосереднє вираження авторського ставлення до повідомлюваного. Мовні засоби 
у ній добираються насамперед з погляду їхніх оцінних якостей і можливостей, здатності 
ефективно впливати на сприймача інформації, аж до маніпулювання свідомістю, оскільки 
основна функція полягає в переконанні. Одне з головних завдань мас-медіа – формування 
суспільної думки – неможливе без дієвого, емоційно-виразного, експресивного мовного 
засобу, здатного реально й точно передати події, вплинути на емоції читача/слухача/гляда-
ча, зацікавити його, переконати в правильності тієї чи іншої точки зору, позиції, спонукати 
до співчуття тощо (Г. В. Шаповалова). Найбільш переконливим показником публіцистич-
ної майстерності журналістів є вміле поєднання експресії і стандарту.

Типовими експресивними засобами у мові українських мас-медіа кінця ХХ – почат-
ку ХХІ століття є лексичні та фразеологічні неологізми (далі також ФН). Дослідження 
особливостей творення і функціонування неофразем у мас-медійному просторі посідає 
важливе місце у працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, зокрема А. А. Смерчка, 
А. М. Григораш, Т. А. Космеди, Н. Г. Скиби, Г. Б. Мінчак, О. Г. Тодор, О. І. Андрейченко, 
Н. І. Кочукової, О. О. Калякіної, В. М. Мокієнка, С. І. Алаторцевої та багатьох інших. 
Учені констатують, що саме інновації дають підстави стверджувати, що мова є чутливим 
інструментом, який реєструє соціальні процеси, суспільні зміни, адже мова живе і змі-
нюється разом із суспільством, якому служить й одночасно впливає на нього.

© Пашинська Л.М., 2011
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Фразеологічні неологізми плідно продукуються, засвоюються й активно функціону-
ють у стилі ЗМІ, який об’єднує в собі жанрові й стильові різновиди, елементи всіх інших 
стилів. Головними чинниками, що сприяють утворенню нових найменувань, виступають 
позамовні впливи: 1) істотне послаблення цензури й самоцензури, що дало змогу вільно 
висловлювати свої погляди й думки через радіо, телебачення, газети, журнали, Інтернет; 
2) активізація пошуків журналістами нових емоційно-експресивних, образних, дотепних 
і влучних засобів вираження на тлі стандарту та кліше; 3) із проголошенням української 
державності посилення уваги авторів до питомих джерел української національної мови; 
4) зміни в соціальній структурі українського суспільства, зокрема соціальне розшаруван-
ня, що стимулює формування і функціонування соціолектів, які зумовлюють зміни в мові 
і впливають на еволюцію загальнолітературних норм та ін. (О. О. Тараненко, О. А. Сти-
шов, Р. А. Гринюкова, Г. Г. Почепцов).

Розпад СРСР, країни з тоталітарним режимом, виникнення нових незалежних держав, 
розбудова демократичної правової держави та її інституцій, формування нового мислен-
ня, нової політичної свідомості громадян – усі ці процеси відбиваються на неофраземіці. 
Неофраземи концентруються навколо найбільш актуальних проблем сучасності – реа-
ліях внутрішньополітичного життя України та інших держав, міжнародних відносин, 
правовій діяльності тощо, пор.: тюльпанова революція, чеченський синдром, канівська 
четвірка, політична еліта, вищі ешелони влади, гілки влади, диванні партії, пінг-понгова 
дипломатія, перехідний період, кишенькова влада, народна дипломатія, напр.: 24 серпня 
1999 року − в День незалежності й напередодні президентських виборів − у місті Канів 
було оголошено про створення першої в історії незалежної України політичної коаліції 
− Канівської четвірки (Д, 19.06, 2011).

Повсякденна увага засобів масової інформації першочергово спрямована на питан-
ня політичного життя України та інших країн світу, економіки, фінансів, банківської 
справи, бізнесу тощо, безперечно, істотно сприяє популяризації аналізованої тематичної 
групи неофразеології та активному засвоєнню її громадянами держави. Це досягається 
завдяки використанню таких жанрових текстів публіцистики, як: економічних оглядів, 
бесід із відомими економістами, бізнесменами, фінансистами, інтерв’ю, нариси, най-
різноманітніші види реклами. Ключовими лексемами фразеологічних неологізмів, які 
відображають докорінні економічні перетворення, пов’язані з переходом від одного 
соціально-економічного укладу та способу господарювання до іншого, є ринок, економі-
ка, економічний, бізнес, гроші, напр.: чорний ринок, тіньова економіка, економічна криза, 
економічні важелі, економічний кордон, тіньовий бізнес, малий бізнес, середній бізнес, 
великий бізнес, відмивання грошей, живі гроші, гарячі гроші, брудні гроші, пластмасові 
гроші, валютний коридор, конвертована валюта, вільна економічна зона.

Мас-медійний простір характеризується використанням неофразем із науково-
технічної та виробничо-професійної сфер, чому сприяв подальший розвиток науково-
технічного прогресу в Україні та всьому світі, пор.: комп’ютерний вірус, ставати (ста-
вити) на крило, вмикати верстат, виводити на орбіту, космічний човник.

Демократизація суспільства призвела до активного використання сучасною публі-
цистикою розмовного мовлення, просторіччя, жаргонів, арго. У мас-медійному дискурсі 
знаходимо також елементи епатажу, шоку, змішування різних культурних традицій тощо. 
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Явище активного засвоєння публіцистичним стилем елементів розмовного та жаргонно-
го мовлення має інтенсивний, широкомасштабний і різнорівневий характер. Розмовні 
та жаргонні ФН надзвичайно інтенсивно проникають у мову ЗМІ, в усі її жанрові різно-
види, наприклад, у заголовки статей і рубрик, на перші сторінки газет і журналів, які 
завжди відрізнялися книжно-офіційною манерою подачі інформації з відповідним під-
бором засобів. У доперебудовний період, за свідченнями дослідників мови [7], в інфор-
маційних матеріалах мас-медіа жаргонно-просторічні елементи не практикувалися. На 
сучасному ж етапі офіційна інформація може бути передана з широким використанням 
елементів розмовного мовлення. Активації в ЗМІ розмовної та жаргонної фразеології 
сприяє журналістська «діалогічність». Якщо публіцистика до 1985 року була переважно 
монологічною, то сьогоднішні публіцисти стали свідомо встановлювати контакт із чита-
чами/слухачами, налаштовуватися на їхні можливості сприйняття.

Ученими виділяються такі основні ознаки розмовного мовлення: 1) екстралінгвіс-
тичні – спонтанність (непідготовленість), ситуативність, невимушеність (неофіційність) 
спілкування; 2) загальнолінгвістичні – усна форма, діалогічний спосіб, експресивність; 
3) приватнолінгвістичні – використання не лише нейтральних, але й знижених засобів 
мови, широка слово- і фраземоутворювальна варіантність, чисельність і різнобарвність 
просодичних засобів [3].

Функціонування в мас-медійному дискурсі розмовних і жаргонних ФН зорієнтоване 
на оцінне та емоційно-експресивне контекстне навантаження, бо ж публіцистика – це 
завжди свідоме використання мовних засобів заради експресії. Передумовами і причи-
нами активізації жаргонізмів дослідники називають соціальну розкутість носіїв мови і 
зниження рівня культури суспільства взагалі. В. Г. Костомаров номінував таке явище 
«мовним розкріпаченням» [4: 10].

Вживання молодіжних сленгових фразем пояснюється зростанням ролі і впливу мо-
лоді в суспільстві, молодіжним авторством багатьох мас-медійних текстів, що має як 
позитивні, так і негативні моменти. Серед негативних – безмежна вільність у мові, мовна 
розкутість, порушення норм, безграмотність, власне лайлива, фамільярна, просторічна, із 
грубуватим відтінком, лексика і фразеологія, що призводить не до взаємодії, а до розми-
вання меж між стилями, псевдодемократизації тексту, співіснування книжної, суспільно-
політичної фразеології і власне лайливої, скорочення дистанції між ними – до фамільяр-
ності та вульгаризації як ознаки публіцистичного стилю [8], напр.: Узагальнивши значну 
кількість прикладів, переконуємося, чим є для нас наші депутати, політики та уряд. Ось 
ця «політична екзотика». Це «збіговисько прохіндеїв» і шаровиків із «державницькими 
примочками», що займаються «лохотроном у великих масштабах», «клепають закони», 
«латають клаптикове законодавство», здійснюють «фінансовий тарарам», «нашкря-
бують по засіках» голоси, «базарять» «заумну маячню», «борсаються-больбаються» 
у національному питанні, «зчиняють бучі», «гризню», хавають національну культуру з 
журналістським «поганялом» – «культур-мультур», б’ють демократію «по пиці» і вза-
галі «чхати на нас хочуть». «Хай вам грець»! (ПіК, 12.18, 2002).

Не можна не помітити у фразеологічному складі сучасних ЗМІ постійне зростання 
питомої ваги просторічних та суржикових елементів, які надають текстам зумисної зни-
женості, фамільярності, часом брутальності. Це своєрідна стилізація під мову середови-
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ща, яке не володіє літературною нормою, або «мовна гра» адресанта та адресата мовлен-
нєвої комунікації [5: 155-156], напр.: Парламентарі ще влітку били на сполох з приводу 
катастрофічного недофінансування, але Кабмін тоді заспокоював громадськість, мов-
ляв, у другому півріччі усе буде «чьотко» (ПіК, 22-28.10, 2002); Всьо будєт чьотко (УМ, 
12.03, 2010); Хтось усю «карнавальну ніч» протусується на Хрещатику, а хтось захоче 
відірватися по-дорослому – із сауною і «дєвочкамі» (ПіК, 24.12.2002-12.01.2003).

Підкреслений «антиестетизм мови» [9: 39] дозволяє журналістам використовувати 
табуйовані, іноді «недруковані» фразеологічні одиниці, пов’язані з фізіологічними по-
требами людини, вульгаризми, лайливі вирази тощо, напр.: Лише деякі автори згаду-
ють про наші вразливі душі і просять вибачення за «погані слівця», та й то частіше не 
журналісти, а політики, адвокати. Тоді це звучить так: «Правда, ліпше бути майном, 
аніж лайном, вибачте за слово» (ПіК, 03-09.09, 2002); Вибори до одного місця. Іноземні 
наглядові організації критикують перегони по-українськи (УМ, 14.10, 2010); Накласти 
вето чи в штани? Учора тисячі підприємців знову створили Майдан-2 і вимагали від 
Президента ветувати Податковий кодекс (УМ, 26.11, 2010). 

Близькими до просторічно-розмовних неофразеологізмів виступають субстандартні 
мовні утворення, які характеризуються відхиленнями від норми літературної мови і зу-
мовлені ситуацією. Різновидами названих одиниць є індивідуально-авторські утворення, 
або оказіоналізми, що мають потужний експресивний заряд у мас-медійному просторі, і 
є, як правило, трансформованими ФО одноразового використання зі зміною складових 
елементів і структури. Підпорядковуючись у публіцистичному тексті авторським моди-
фікаціям, ФН набувають комбінованої, додаткової експресії. У сучасній мовознавчій на-
уці трансформації розглядаються як фундаментальна властивість мови, яскравий вияв 
її еволюції. До процесів оказіональних перетворень фразеологізмів залучено як мовні 
фактори, так і позамовні. Посилюється роль автора, творця тексту, отже, індивідуалізація 
тексту, напр.: Від любові до ненависті роблять навіть менше кроку (УМ, 10.01, 2002); 
з бідного по копійці – багатому субсидія (УМ, 08.10, 2001); І на нашій «трубі» буде 
свято. Москва відклала переговори з Тимошенко через брюссельські домовленості щодо 
ГТС (УМ, 25.03, 2009); Жити стало краще, жити стало дорожче. У Харкові підняли 
ціни на тепло і воду. На черзі – хліб (УМ, 18.10, 2003); Локшина на вуха по-флотськи. 
«Сині» керівники Севастополя «прозрівають» щодо харківських угод (УМ, 09.09, 2010).

Активні перетворення форми і взаємозаміна компонентів – одне з основних джерел 
поновлення емоційності й експресивності фраземи, основна причина актуалізації стійких 
сполучень у мовленні [6: 26]. Такі структурні й семантичні модифікації становлять специ-
фіку мас-медійного тексту, який прагне до оновлення готових схем, їх трансформації.

Головними причинами оказіонального вживання ФО є конкретизація їхнього значен-
ня, намагання пов’язати семантику, емоційне і стильове значення з реальними, неповтор-
ними умовами контексту [1: 112]. Модифіковані фраземи ЗМІ презентують необмежені 
можливості мови і творчий потенціал її носіїв, вони виступають яскравими виразниками 
національної специфіки культури, мовної картини світу і зумовлені змінами суспільних 
орієнтирів, потребою в найменуванні нових явищ. Змінюючи структуру ФО, публіцист 
намагається уникнути штампів, зруйнувати стереотип сприйняття сталого виразу, поно-
вити мікрообраз і представити фразеологізм у новому стилістичному світлі [2: 25].
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Функціонування неофразеологізмів у мові мас-медіа пов’язане також із графічним 
оформленням сталих одиниць, зокрема подачі висловленого в лапках. Функції викорис-
тання останніх досить різноманітні, але найяскравішою виявляється їхня функція як за-
собу непрямого мовленнєвого впливу. За допомогою лапок до публіцистичних контекстів 
вводяться такі неофраземи та їхні складові компоненти (причому, широко вживаючись, 
деякі з них із часом функціонують без лапок): 

1) фразеологічні неологізми, що виникли внаслідок метафоризації, показником якої є 
оцінність, експресивність, яскрава образність, незвичність порівняння: наводити мости, 
гаряча лінія, усе в шоколаді, перевіряти на вошивість (У громадській приймальні об-
ласного управління постійно працює телефонна «гаряча лінія»: 38-55-00. Спеціалісти 
не тільки приймають заяви, а й надають різноманітні консультації. Цей телефон став 
гарячим у повному розумінні слова (УМ, 18.05, 2004); А самих учителів і науковців, схиль-
них до «вільнодумства», перевіряли на «вошивість» анкетами! (УМ, 14.05, 2003);

2) неофраземи, що виникли внаслідок метонімії і позначають людей за якимись деталями 
одягу, за характерними особливостями зовнішності тощо: білі комірці, сині комірці, червоні 
сорочки, блакитні (голубі) шоломи, зелені кашкети, чорні берети («Сині комірці» в моді. За 
даними Київського центру зайнятості, попит на робочу силу перевищує пропозицію у 8 ра-
зів. На кожну «робочу» людину припадає 16 вакансій, службовця – 5, на осіб без спеціальної 
підготовки – 10 (Хр., 03.10, 2008); Учора в столиці країни Бангкоку відбулася чергова демон-
страція «червоних сорочок» (так називають прихильників опозиції, «профільною» барвою 
якої є червона) (УМ, 13.04, 2010). Метонімічним переносам властива низька експресивність, 
стилістична нейтральність, висока номінативність. Водночас лінгвісти відзначають, що в пе-
реносах за моделлю об’єкт (деталь одягу) → суб’єкт, який носить цей об’єкт, можуть бути 
присутні конотативні семи, які передають жартівливий відтінок значення [10: 88];

3) ФН, які виникли внаслідок синекдохи: відтік мізків, демонструвати м’язи, ковба-
сити мізки, їдуть мізки, набивати пожадливий рот (Бо на ґрунті каббалізму-іудаїзму в 
Мадонни, схоже, вже на повному серйозі «їдуть мізки». У тому, що зірка стала такою 
палкою прихильницею певної релігії, не було б нічого поганого, якби не фанатизм, який у 
будь-якій справі до добра не доводить (УМ, 09.02, 2005). Синекдоха, як і інші види по-
лісемії, може бути одним із виразних засобів гумору, створення комічного ефекту;

4) фразеологічні неологізми з метафоричним і метонімічним переосмисленням «ко-
льорових» прикметників: помаранчева (оранжева) революція, жовта преса, сірий піар, 
біла зарплата, малювати рожеві малюнки, чорна діра, чорний вівторок, чорна готівка, 
чорний ринок, чорний понеділок (Власне самими тільки кольорами можна створювати 
настрій політичної реклами – і при нейтральному текстовому наповненні, вона може 
нести позитивний чи негативний сенс (фраза «вони одягаються в коричневі костюми» 
нейтральна, проте викликає недовіру до «них», і це відомий приклад із практики «сірого 
піару») (УП, 20.08, 2010). У таких одиницях яскраво представлена образність;

5) неофразеологізми, які позначають певний тип людей і мають конотативну характе-
ристику: залізна леді, багатий буратіно, крута герла (гьорла), новий українець, політич-
ні офіціанти, товстий гаманець, хлопчик (дівчинка) для биття («Першочергове завдан-
ня на цьому шляху – реформування системи влади і, перш за все, Кабінету Міністрів, 
перетворення його у команду професіоналів, а не «політичних офіціантів», – заявив 
Віктор янукович, закликавши Верховну Раду підтримати його зусилля (УП, 25.02, 2010). 
Лапки у цьому випадку відповідають своєму призначенню;
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6) ФН термінологічного характеру (з різних галузей науки, техніки, військової справи, 
театру, кіно, музики, спорту тощо): вищий пілотаж, запасний аеродром, стати на крило, 
важка артилерія, перший ешелон, тримати оборону, зняти з дистанції, пластична опе-
рація, театралізоване дійство (як стверджують знавці, кілер продемонстрував «вищий 
пілотаж»; безбоязно підійшов спереду та зробив лише один постріл із пістолета в груди, 
маючи цілковиту упевненість, що жертва вже ніколи його не пізнає (УМ, 26.04, 2005);

7) фразеологічні неологізми зі стертою виразністю, експресивністю, що швидше під-
ходять під визначення клішованих виразів і фразових штампів: валютна межа, інфля-
ційна піраміда, перехідна економіка («Уже не йдеться про абстрактне «розширення та 
покращання» – елементарне виживання сільсько-господарського виробника за ґратами 
«перехідної економіки» на часі», – саме так характеризує ситуацію більшість учасни-
ків з’їзду Національної спілки сільськогосподарських кооперативів (МУ, 04.02, 2000);

8) неофраземи, до складу яких входять позалітературні, знижені компоненти – про-
сторічні слова, жаргонізми, арготизми: в струмені [бути, знаходитися, перебувати і т. 
ін.], висловлювати своє фе, зливати інформацію, повний капець, понти колотити, роз-
водити лохів (Своє «фе» на адресу Федерації профспілок висловили і гості позавчо-
рашнього з’їзду КВПУ в Києві – депутати Юлія Тимошенко, Степан Хмара, Олександр 
Мороз (УМ, 21.03, 2003). Лапки, які фіксують грубі просторічні, жаргонні слова та ви-
рази, виконують у наведених контекстах адаптуючу функцію, прилаштовуючи знижену 
лексику до публіцистичного дискурсу. Слова у лапках виступають засобом виразності. І 
навпаки, відсутність лапок може свідчити про поганий смак автора;

9) російські вкраплення у складі ФН: А простим людям з екранів уже приватизова-
них каналів вішають «лапшу» про потужну роботу партій та їх функцій, формують 
імідж «бурхливої» громадської роботи (УіСС, 28.10-03.11, 2000);

10) оказіоналізми, які творяться для здійснення певних комунікативних завдань, пе-
реважно для вираження того чи того смислу, необхідного в певному випадку: Що «по-
жала» – те й «посіяла». Депутат-«кучміст» утік від Тимошенко до коаліції, а Рада за-
твердила свій кошторис (УМ, 15.05, 2010). Індивідуально-авторські утворення наділені 
яскравою виразністю, експресією, завдячуючи своїй незвичності, цілковито залежать від 
багатства фантазії та своєрідності світосприйняття автора, здатні реалізувати безкінечну 
кількість незвичних асоціацій і можливостей мови.

Безперечно, неофраземи, узяті у лапки, привертають неабияку увагу читача й у мас-
медійних текстах виконують важливі функції, зокрема оцінно-стилістичну або емоційно-
експресивну. Тим самим яскраво виражено ставлення автора до повідомлюваного, 
прагнення створити ефект гумору або сатири, акцентувати увагу на предметі оцінки та 
окремих смислових центрах повідомлення. Однак послідовності щодо вживання лапок 
немає, оскільки вони відтворюють авторське бачення оцінного змісту висловлювання.

Отже, сучасний публіцистичний текст повною мірою віддзеркалює не тільки зміни, 
які відбуваються в суспільно-політичному та соціально-економічному житті, але й, що 
особливо важливо для лінгвістичних досліджень, зміни в мові. Мас-медійний стиль – це та 
сфера функціонування мови, яка найоперативніше реагує на нові явища й тенденції твор-
чого використання мовних одиниць, що викликає неабиякий інтерес філологів і потребує 
постійного та уважного дослідження. Як слушно зауважує  О. А. Земська, мова ЗМІ слугує 
дзеркалом сучасного життя і відображає все те, що властиве нашій дійсності: відмову від 
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показухи й лицемірства, від казенного бюрократизму й невиразності, демонструє розку-
тість, розкріпачення, прагнення висловлювати свою власну думку [3]. Вплив позамовних 
та мовних чинників зумовив активізацію інноваційних процесів (зокрема неофразеологі-
зацію), спрямованих передусім на оновлення словникового й фразеологічного фонду ЗМІ, 
вдосконалення засобів упливу авторського висловлювання на реципієнта інформації.
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аКтуаЛЬнЫЕ воПроСЫ 
иЗучЕниЯ руССКой ЛитЕратурЫ

Статтю присвячено питанню про Біблію як інтертекст російської літератури 
та про недостатність традиційних, в першу чергу, соціологічних і академічно-
позитивістських методів її вивчення, про необхідність використання різноманітних 
сучасних підходів.

Ключові слова: Біблія, «православне літературознавство», сучасна літературознавча 
методологія, системний підхід. 

Статья посвящена вопросу о Библии как интертексте русской литературы и о 
недостаточности традиционных, в первую очередь, социологических и академическо-
позитивистских методов ее изучения, о необходимости использования различных совре-
менных подходов. 

Ключевые слова: Библия, «православное литературоведение», современная литера-
туроведческая методология, системный подход.

Article is devoted to the Bible as intertext of Russian literature and the inadequacy of the 
traditional, primarily sociological and academic-positivist methods of its study, the need to use 
various modern approaches.

Key words: Bible, orthodox literature, contemporary Literary methodology, a systematic 
approach.

Я хочу напомнить читателю такую сцену. Юная Соня Мармеладова вынужденно, что-
бы спасти от голода своих близких, идет на панель; выйдя из дому в шесть часов, она 
возвращается в девять, с тридцатью целковыми. Молча положив их на стол, она падает на 
кровать и – «только плечики вздрагивают». Если воспринимать эту сцену единственно в 
плоскости реалистического бытописания, то остается впасть в отчаяние от крайней уни-
женности человека. Но все дело в том, что с шестого по девятый час умирал на кресте Хри-
стос, чья невинная кровь была оплачена тридцатью сребрениками. Это Его вечные раны 
горят в растерзанной плоти девушки, повторившей подвиг Спасителя без всякой надежды 
на понимание и прославление. Без этой символики роман Достоевского был бы плосок и 
ужасен [1, с. 23]. И найти отсвет лика Христа в растоптанной петербургской блуднице мог 
только художник, прозревающий под грязной плотью реальности некие скрытые силовые 
линии бытия. Можно ли обнаружить этот – главный – смысл произведения Достоевского, 
используя привычный инструментарий социологического подхода? 
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Казалось бы, старое российское, советское, да и постсоветское литературоведение1 
рассматривает литературу, в первую очередь в идейно-социологическом ключе. Но ключ 
этот исторически сложился как постепенная контаминация взаимоисключающих устано-
вок: во-первых, трактовки писателя как «учителя» (с древнерусских времен), во-вторых, 
– еще и как «слуги общества» (эпоха секуляризации). Десакрализированное творчество 
автоматически обращалось лицом к задаче прославления исключительно земного жизнеу-
строения; особенно четко поставил вопрос именно так классицизм, который устами Буало 
запретил писателю обращаться к Библии, зато обязал воспевать монарха. Как ни странно, 
такой подход только укрепили позитивистские установки авторитетной академической 
школы (культурно-историческая концепция И. Тэна): здесь важна была не сама литера-
тура, а паралитературные обстоятельства – среда, историческая обстановка и пр. Парал-
лельно возникшая благодаря Белинскому, Чернышевскому и Добролюбову тенденция пре-
вратить литературу в некое подручное средство для совершенствования общества была 
очередной волной просветительского проекта десакрализации культуры и непосредствен-
но подготовила марксистскую трактовку литературы как инструмента пропаганды. Когда 
Плеханов провозгласил тезис о необходимости «вырвать» художественные особенности 
произведения (как сорную траву, что ли?) и уж тогда спокойно анализировать оставшиеся 
«идейно-социологические» моменты, то он опирался не только на опыт школы Тэна, но и 
на традицию отечественной литературной критики, реализовавшей подобные идеи куда 
более радикально. В советские времена дирижеры науки и литературного образования уже 
попросту пытались превратить литературу в дидактику, в пропаганду, в «учебник жизни». 
Фактически это привело к моральной гибели авторитета литературы в школе, как средней, 
так и высшей. Ведь «учебником жизни» издавна были не стихотворение или роман, не 
субъективное произведение художника, пусть и самого талантливого, а книга сакральная. 
Дидактическая функция исконно присуща литературе утилитарной, по природе – ритори-
ческой, а не поэтической; последняя никогда не будет ничем большим, чем рафинирован-
ное культурное развлечение. Желание наделить художественную литературу обязательной 
нравственно-воспитательной функцией могло возникнуть лишь у людей, внутренне абсо-
лютно равнодушных и к литературе, и к моральному воспитанию. Важен, будет, естествен-
но, не Шекспир, а комментарии к Шекспиру.

Но при этом даже безудержная социологизация литературы в советскую эпоху, в 
общем-то, не выходила за рамки алгоритма «секулярной религии», которую представ-
ляло собой коммунистическое мышление. Здесь обычно имплицитно присутствовала 
«Библия навыворот», как, скажем, в каноническом для социалистического реализма ро-
мане Максима Горького «Мать», представляющего собой вульгарное переосмысление 
Евангелия в «богоборческом духе» (образы Павла как апостола новой веры, Ниловны как 
варианта Mater Dolorosa и пр.). Агиографическая традиция также использовалась весьма 
широко – в бесчисленных жизнеописаниях военных и трудовых подвигов «замечатель-
ных людей». И, хотя механическая замена Бога на Материю и Социум не изменила ни 
«учительной» установки литературы, ни подневольного статуса самих учителей, общее 
подсознательное устремление к Абсолюту и Идеалу остается главной силовой линией 
литературного творчества. Поэтому феномен русской литературы непостижим без уче-
та Библии как глубинного интертекста, и все попытки свести значение ее для русского 
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писателя исключительно к роли мертвого источника для интерпретаций, истолкований 
и пародий оказываются несостоятельными. Сказывается, что отправной точкой рус-
ской словесности была христианская традиция, так как собственное язычество ничего 
сколько-нибудь ценного не создало2.

Научное же изучение Библии на школьной скамье представляет определенную про-
блему. Во-первых, проблему как-то вдруг приватизировали компаративисты, старая по-
зитивистская школа, для которой чаще всего интерпретация с Библией, полемика или 
пародия куда важнее самой Библии. В качестве примера приведу одну, но выразитель-
ную ситуацию. Один из нынешних авторитетов этого направления, А. Нямцу, муссиру-
ет, например, предательство Иуды и практически противопоставляет того же Леонида 
Андреева Евангелиям – как нечто, по крайней мере, адекватное, повторяя алгоритм дав-
но осмысленной и отвергнутой культурным сообществом гностической ереси раннего 
Средневековья.

Все это ужасно привлекательно для незрелого сознания, но, впрочем, кажется не-
винным по сравнению с призывом, брошенным в одном из недавних номеров известного 
молодежного журнала «Смена»: кто хочет «пожить язычником», пусть не тратит время 
на изучение разных языческих систем – пусть прямо обращается к сатанистам. Там все 
уже выбрано и сконденсировано: пользуйтесь на здоровье! Кажется, проект Просвеще-
ния, вылившийся на практике в сегодняшнюю массовую культуру, достиг своих геркуле-
совых столбов. Иррациональное стремление к разрушению как таковому и преклонение 
перед Злом отбросило использование всяческих масок вроде пропаганды утопических 
моделей человеческого будущего. Постмодернистская философия закрепляет это разру-
шение традиционных культурных миров и санкционирует замену художественного об-
раза с его гносеологической глубиной – игровым, «невсамделишным» симулякром, что 
означает «искушение», «обман».

Словом, чтобы не утратить окончательно ключа хотя бы к русской классике, пора, ви-
димо, вернуться к изучению основ Библии, не то скоро начнем разить друг друга на убой, 
как в парламенте. В условиях отделения церкви от школы – вполне, впрочем, закономер-
ного, – проблема ознакомления подрастающего поколения с духовными основами нашей 
цивилизации остается насущной, особенно после десятилетий выкорчевывания всего, 
связанного с религией. Впрочем, до недавнего времени в школах Украины изучались 
не только Библия, но и Веды, Коран и т.д.; сегодня все это снято, по поводу чего можно 
высказать лишь уныние. Но есть и пределы для детского восприятия такого материала. 
Вузовская же программа в постсоветском пространстве сегодня отражает то состояние, 
которое сложилось в советские времена, когда Библию запрещалось изучать вообще. 
Она остается вне интересов будущего филолога, хотя для квалифицированного филоло-
га изучение Библии необходимо. Так, на первом курсе студенты изучают в достаточном 
объеме античную литературу (с особым почему-то акцентом на мифологию античного 
мира – воздушный поцелуй умершему классицизму), и усваивают, что литература – это 
то, что строится по правилам «Поэтики» Аристотеля, «благородный вымысел». А по-
следующее изучение средневековой литературы (без знания Библии) вообще лишается 
фундамента. Из литературного процесса искусственно изъято звено, без которого не-
возможно понять характер средневековой словесности. Инерция просветительских табу 
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ХVIII века, умноженная на инерцию атеистической пропаганды времен тоталитаризма, 
продолжает довлеть, если не подавлять. И если ввести, наконец, Библию и подобные 
репрезентативные явления других литератур Востока в программы филологических 
факультетов, возникает задача выработки методики анализа их идейно-литературной 
специфики. Ведь истолкование Вечной Книги закономерно лишь при учете опыта теоло-
гии – превратить Библию на сугубо «литературный памятник» невозможно, поскольку 
писалась она (за немногими исключениями) не как художественное произведение и не 
по законам поэтики Аристотеля. Не следует забывать, что Библия –дидактическая книга, 
а художественные моменты в ней эпизодичны и второстепенны. 

Конечно, нельзя сказать, что русское художественное слово выполняет во всем своем 
объеме ту же функцию, что веданта в литературах Индии по отношению к Ведам. Но 
практически ни одного «свободного» от прямого или косвенного влияния христианства 
сколько-нибудь крупного писателя здесь не отыскать – включая даже наиболее неза-
висимого от любых идеологических доктрин Чехова, о чем мне случалось писать [2]. 
Поэтому на фоне краха марксистской методологии любые попытки применить исключи-
тельно социологический подход обречены на неполноту, даже если заменить марксизм, 
например, социокультурной критикой (Ф. Р. Ливис); критика эта, состоящая в «снятии» 
романтической дихотомии «поэт – общество» и замене ее на представление о поэте как 
элитарном, духовном лидере общества, не дает возможности запрячь русского Пегаса 
в плуг утилитаризма, не обломав ему при этом крылья. Пегас этот, в отличие от запад-
ноевропейских сородичей, стремится непременно возноситься в небеса, опускаться в 
глубины ада, постигать суть Бытия, границы Добра и Зла.

С другой стороны, цунами «православного литературоведения», поднявшееся в по-
следние годы в России, не считается никак ни со спецификой художественного слова, ни 
с реальными фактами вообще. Возьмем того же Достоевского, которого уже именуют ни 
более, ни менее чем создателем особого «христианского реализма». Эту формулу вводит 
В. Н. Захаров, считающий, что история изучения русского реализма есть «история недо-
разумений» и стремящийся эти недоразумения рассеять следующим образом: «Достоев-
ский был одним из тех, кто своим творчеством выразил идею христианского реализма 
<…> Путь русской литературы в ее высших свершениях последних столетий это путь 
обретения русским реализмом Истины, которая явлена Христом и «бысть Словом». На 
этом пути, согласно автору данного мнения, учителем Достоевского был Пушкин, в пер-
вую очередь – как автор «Повестей Белкина» [8]. No comments. А в чем, собственно, 
нова концепция И. Есаулова, выдвинувшего в последние годы звонкий термин «Пасхаль-
ность русской литературы», – ведь пасхальность эта практически неотличима от тради-
ционного понятия «соборности», понимаемой как радость коллективного бытия людей, 
уверенных, что они обладают истиной [6, 7]. Возможны и модели навыворот»: когда-то 
А. Глотов провозгласил коммунистический тоталитаризм детищем… Евангелия [5], со-
вершенно верно чувствуя, что где-то тут зарыта собака, но, увы, истолковавший слова 
Христа «Не мир я принес, но меч» как лозунг борьбы с инакомыслием…

И уж совершенно не берется в расчет то обстоятельство, что религиозность русско-
го писателя (даже очень «православного» Достоевского) формировалась практически не 
столько под влиянием Библии, сколько апокрифов, в основном – гностического толка 
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[9]. Корни этого явления – в народном двоеверии, неизжитом язычестве. То есть, Злу 
здесь отводилась ровно такая же роль, как и Добру (в христианстве, по Августину, Зло 
собственной природы не имеет, оно лишь «тень Добра»). В казусе, к примеру, многих 
символистов или Михаила Булгакова эта гностическая концепция отчетливо выступает 
как основа авторской позиции. 

Возвращаясь к проблеме секуляризации культуры, выдвинутой в эпоху Просвещения, 
заметим, что она до сих пор трактуется у нас в тонах некоего энтузиазма, но при этом 
литературовед не слишком вдается в природу многих явлений этого круга. Так, например, 
мало учитывается резонанс масонских идей как истока русского богоборчества – до сих 
пор нашим литературным этикетом негласно табуируется анализ соответствующих корней 
наследия того же Пушкина, масона высокого ранга, чьи вольнолюбивые идеи восходят к 
совершенно определенным источникам. Да об одном ли Пушкине тут надо говорить?

Кроме того, углубилось и представление и о «внутреннем человеке»: авторитетная 
некогда психологическая школа А. Потебни на глазах «усохла»: уже очевидно, что мно-
гое здесь – от А. Гумбольдта, что уровень сегодняшней научной психологии несравнен-
но глубже – довольно вспомнить психоанализ Фрейда и Юнга. Но кто, собственно, кроме 
анекдотически известного с 30-х гг. ХХ в. проф. Ермакова пытался применить эту ме-
тодологию к русской литературе? А ведь это может дать ощутимый результат. Возьмем 
хотя бы учение об архетипе как структурном принципе организации литературы. Упо-
мянутое выше брожение в подсознании русского общества не изжитых до конца древних 
языческих представлений о мире как игре равноправных Правды и Кривды обусловило и 
то, что «взросление» общества, его, говоря языком Юнга, Инициация – затянулась. Ведь 
взросление, по Юнгу, – это выход из мира Матери в мир Отца, что в русской культурной 
традиции неотделимо от Заповедей Декалога. Но русская душа, которую Н. Бердяев не-
двусмысленно определил как «женственную» [3, с. 12], стабильно остается в плену Ма-
теринского (культ Родины, например), а «суррогатный Отец» – земной Вождь – то и дело 
насильничает и пробуждает бунтарство. Право, фрейдизм, исчерпавший себя на Западе, 
у нас еще далеко не использован до конца. А тут еще и Фромм, предоставляющий до-
вольно надежные ключи к сложным социально-психологическим ситуациям. И – можно 
ли обойти сегодня вниманием методологию исследования исторически повторяющихся 
в литературе символико-психологических форм, изложенную в «Анатомии критики» Н. 
Фрая, этом программном документе ритуально-мифологического литературоведения? И 
кто и когда всерьез русскую литературу в таких аспектах масштабно исследовал?

М. Чудакова не так давно заметила, что наше литературоведение осложнилось: оно 
впитало и ОПОЯЗ, и структурализм, и постструктурализм – и вплыло в общеэстети-
ческую и социопсихологическую стихию постмодернизма (деконструктивизм и др.). 
Отдельные анализы, по ее мнению, бывают очень интересны, но они не отвечают на 
основные вопросы – хотя бы потому, что их не ставят. Новые школы не учитываются 
никак, потому что разрушают все для нас привычное. Вузовское литературоведение этих 
проблем вообще боится: там все, как в 80-х годах прошлого века.

Скажем чуть подробнее об этих вещах. Начнем со структурализма. Именно утомлен-
ность идейной перенапряженностью, «сверхзадачами» литературы, привела к своеобраз-
ному нигилизму: со времен формалистов не прекращаются попытки проигнорировать 
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всякое идейное наполнение литературы и рассматривать русское художественное слово 
в духе Вëльфлина – как чисто эстетическую конструкцию. Такая концепция восходит к 
кантианской идее «чистого искусства» (постсоветские ученые старшего поколения хо-
рошо помнят, каким жупелом было это выражение). Вот и изучение русской литературы 
в аспектах примата структуры над событием, синхронии над диахронией, инварианта 
над вариантами и пр. велось все же в целом спорадично. Много пытались сделать в этой 
области Ю. Лотман и его школа, но структурализм успел фактически сойти со сцены, од-
нако полезные стороны его методологии к изучению русской литературы так и не были 
применены в должном масштабе. Да и постструктуралистские принципы, сформулиро-
ванные благодаря М. Фуко и др. (текст як «безвластие» и способ дезорганизации произ-
ведения и пр.), к русской литературе все еще применяются эпизодически, как будто она 
какого-то иного сорта, нежели прочие литературы мира.

Термином «новая критика» обычно обозначают новый стиль интерпретации, сложив-
шийся в Англии и США в 30-х – начале 40-х годов ХХ века и понемногу проклевываю-
щийся у нас. «Новая критика» также была реакцией на избыточный психологизм, равно 
как и на естественнонаучный и социально-экономический редукционизм в гуманитарных 
науках; она, вместе со структурализмом, подготовила почву для расцвета деконструктивиз-
ма на Западе. Все три направления исходят из положения: художественный текст следует 
изучать без контекста. Можно с этим соглашаться или не соглашаться, но какие-то явные, 
пусть и частичные результаты такой свободный подход приносит, в частности – бунт Дер-
рида против диктата логики и грамматики. Стало ли такое исследование русской литерату-
ры привычным, слышно ли о его принципах с вузовской кафедры? Ответ ясен: для многих 
литературоведов, особенно пожилых, все это труднопостижимо и ненужно.

В последнее время все чаще приходится слышать звучное слово «герменевтика» – 
«искусство понимания», выросшее на основе соответствующего философского направ-
ления и теории интерпретации литературных текстов: герменевт исходит из того, что ре-
альность мы видим сквозь призму культуры, которая представляет собой совокупность 
основополагающих текстов. Но где он, монументальный и всеохватывающий герменев-
тический анализ такого явления, как русская литература? А ведь есть еще и различные 
течения: «онтологическая герменевтика» Хайдеггера: (искусство как теургический акт), 
«философская герменевтика» Гадамера («метод против истины») «феноменологическая 
герменевтика» Рикера… К слову, герменевтические глубины таят обычно все те же би-
блейские импульсы (да пусть и какие иные). Ведь можно довольно достоверно описать 
в этом ключе поистине впечатляющую панораму русского духовно-художественного 
мира, донести все это до студента… Кто и когда этим займется?

Впрочем, мы не всегда вот так грустно отстаем. Зато у нас уже на школьной скамье 
широко внедряется рецептивно-исторический метод, строящийся на отрицании объек-
тивной ценности культуры (и литературы), равно как и идеи отражения в художествен-
ном произведении реальности и истории. Из двух направлений этой школы у нас факти-
чески прижился лишь один вариант: текст произведения воспринимается практически 
только по В. Изеру – как стратегия отрицания устоявшейся морали и пробуждения в 
личности неожиданных импульсов. Читатель как участник литературного процесса тут 
практически перестает быть участником диалога, внимающим писателю, он приобре-
тает право некоего духовного самостояния: припомни-ка, братец, прям по Прусту: что 
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тебе напоминает кровь, хлынувшая из разрубленной Раскольниковым головы старухи-
процентщицы? Правильно, все помним: кошке голову оторвал в 1-м классе, молодец3.

А часто ли включается в наш анализ русского слова категориальный аппарат «лите-
ратурного феминизма»? Как разобраться в темных омутах, из которых без стыда про-
израстают чудесные цветы того же Серебряного века, когда литература весьма, весьма 
часто создавалась, по-нашему говоря, геями и лесбиянками? Да тут и о классиках уровня 
Гоголя и Толстого – говорить и говорить… Ан не слышно что-то таких разговоров.

Ждет своих исследователей в области русской литературы и проблема колониальной 
ментальности и культурного низкопоклонства, нынче столь модная [см.: 4], не в послед-
нюю очередь, благодаря Э. Саиду. Впрочем, Саид, придавший этой проблеме дискурс 
ориентализма, – не слишком большой авторитет, его работы подвергались основательной 
критике. Но проблема, что называется, имеет место. Достаточно вспомнить такие гло-
бальные и до конца не решенные вопросы, как Россия и Запад, Россия и мусульманская 
культура, наши яростные споры о духовно-культурном статусе Украины, споры о Гоголе 
и многое, многое другое… Проблема порой возникает в самых неожиданных ракурсах: 
так, даже Бродский, выброшенный империей из своего лона, сохранял вполне имперское 
мышление, об этом много говорили верного.

Создание некой синтетической методологии, которая продолжила бы наши не вполне 
уверенные попытки осуществить системный анализ литературы, декларированный еще М. 
Б. Храпченко, под силу лишь серьезному коллективу исследователей, вооруженных знани-
ем того, что делается нынче в мировой науке, и небезразличных к русской литературе.

ПримЕчаниЯ
1 Не говорю о литературоведческом зарубежье, которое, при многих отдельных, часто блестя-

щих наблюдениях, все же определенного направления не составило.
2 Серьезные ученые резко отрицают аутентичность таких «памятников», как Велесова книга 

(как-то с экрана телевизора один из серьезных украинских ученых, живущих в диаспоре, очень точ-
но употребил по поводу этой фальшивки крутое слово «дурисвітство»). Но эту самую фальшивку 
– равно как и созданные «от имени народа праславянские мифы» пера современного украинского 
литератора В. Войтовича, проникнутые духом ксенофобии, – у нас при прежнем министре ввели в 
программу в качестве обязательных для изучения текстов. Тут бы оберечь от обвинений в подлож-
ности «Слово о полку Игореве» и «Повесть временных лет», о происхождении которых в последние 
годы пишут разное, так на тебе – добавляем масла в огонь.

3 Второе направление (Г. Р. Яусс) трактует художественное произведение как нечто вообще не 
имеющее отношения к реальности. 
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ЯПонСЬКий мЕнтаЛітЕт у дЗЕрКаЛі ПоЕЗіЇ Жанру ХайКу

У статті розглядаються типові риси японського національного менталітету, що 
яскраво віддзеркалилися в поезії жанру хайку. Особлива увага приділяється таким понят-
тям, як «біґаку» («почуття краси») та «аймай» («двозначність», «невизначеність»).

Ключові слова: менталітет, японський національний менталітет, японська поезія, 
хайку, біґаку, аймай.

В статье рассматриваются типичные черты японского национального менталитета, 
которые ярко отразились в поэзии хайку. Особое внимание уделяется таким понятиям, как 
«бигаку» («чувство красоты») и «аймай» («двусмысленность», «неопределенность»).

Ключевые слова: менталитет, японский национальный менталитет, японская по-
эзия, хайку, бигаку, аймай.

The typical traits of Japanese national mentality, what were brightly reflected in the poetry 
of haiku, are examined in the article. The special attention is spared to the concepts «bigaku» 
(«sense of beauty») and «aimai» («ambiguity», «vagueness»).

Key words: mentality, Japanese national mentality, Japanese poetry, haiku, bigaku, aimai.

I
Насамперед слід зауважити, що саме ми розуміємо під концептуальним поняттям 

“менталітет” або “національний менталітет”, віддзеркалення якого в поезії хайку стало 
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темою нашого дослідження, оскільки навіть у науковій літературі поняття “менталітет” 
часто змішується з поняттям “ментальність”. Останнє використовується передусім на 
позначення інтелекту, розумових здібностей та психіки окремого індивіда або ж порів-
няно невеликої соціальної групи людей. Тоді як під поняттям “менталітет” розуміється 
сукупність психічних, естетичних, культурних, соціальних, релігійних, ідеологічних та 
інших особливостей мислення того чи іншого етносу (племені, народності, нації), які 
формуються протягом тривалого часу, передаються з покоління в покоління й проявля-
ються в мові, психіці, поведінці представників даного етносу, а також у його культурних 
надбаннях, одним із яких є національна література, зокрема, поезія. І, можливо, саме в 
поезії, а не стільки в повсякденних звичках, звичаях, поведінці чи обрядах, що поступо-
во змінюються й трансформуються відповідно до вимог сучасності, ці особливості на-
ціонального менталітету простежуються найбільш послідовно, системно та об’єктивно. 
Недарма відомий японський філософ, критик, перекладач, професор університету Досіся 
(Кіото) Танікава Тецудзо (1895-1989) у статті “Душа японця” зазначав: “Особливості 
нашого характеру та психології лише поверхнево віддзеркалюються в наших звичаях та 
звичках, а за своєю сутністю наш характер і наша психологія нічим не відрізняються 
від ваших (тобто європейських. і.Б.). Більшість наших звичаїв і звичок зберегли лише 
форму, утративши свій зміст і значення. Раніше їх значення полягало в тому, що вони 
дійсно так чи інакше проявляли наш характер і психологію. Сьогодні це значення посту-
пово втрачається” [1: 283]. 

Оскільки матеріал нашого дослідження обмежується поезією, зазначимо, що навіть 
загальний характер японської класичної поезії значною мірою відбиває дві головні риси 
національного менталітету японців:

По-перше – це раціональна консервативність, тобто відданість традиції, уникання 
нерозважливого ризику, несхильність до авантюрності, обережність, які зумовили міні-
мальну кількість строфічних форм, властивих японській класичній поезії: 95 % усього 
масиву поетичних творів написано лише у двох поетичних жанрах танка і хайку. 

По-друге – це сформована багатовіковою традицією небагатослівність, інтуїтивне 
уміння японців розуміти натяк, піддтекст, враховувати статус співрозмовника, ситуацію 
спілкування тощо і навіть спілкуватися без слів (“хараґей”), що пояснює тривалу від-
даність японських поетів найлаконічнішим поетичним жанрам, якими також є жанри 
танка (п’ятивірш) і хайку (тривірш)1. 

Що ж стосується змісту поезії хайку, то найповніше у віршах цього жанру віддзерка-
лені такі концептуальні засади японського національного менталітету, як: 

– “біґаку” (美学 – “почуття краси”, “відчуття прекрасного”); 

1 Заради об’єктивності зауважимо, що до лаконічності найпоширеніших у японській класичній по-
езії строфічних форм танка і хайку японських поетів значною мірою спонукали також фонетичні, 
акцентуаційні й морфологічні особливості їхньої рідної мови, зокрема, досить бідна в порівнянні з 
іншими мовами світу фонетична структура складів у японських словах, а відповідно, і потенційно 
можлива для мови в цілому кількість цих складів. Свого часу на цю залежність вказував відомий 
англійський сходознавець і перекладач В.Г. Астон (1841-1911), автор “Історії японської літератури” 
(Aston 1899), який писав: “Національний японський геній віддав перевагу короткому віршу саме 
через властивості японської силабеми, які заважали урізноманітнити ритм” [2: XXVII].
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“аймай” (曖昧 – “двозначність”, “невизначеність”, “невиразність”); 
“кісецу” (季節 – /досл.: “пори року”/ чітка синхронізація й залежність повсякден-

ного життя від пір року); 
“ґірі” (義理 – “почуття обов’язку”); 
“ґамбарі” (頑張り – “старанність”, “наполегливість”);
“кенкьо” (謙虚 – “скромність”); 
“амае” (甘え – “залежність від доброзичливого ставлення інших”) та ін. 
Безперечно, наведений перелік особливостей японського національного менталітету 

жодним чином не претендує на вичерпність. Він лише узагальнює наші власні спостере-
ження над тим, які саме з усіх можливих компонентів національного менталітету найяскра-
віше віддзеркалює саме японська класична поезія. У спеціальній науковій літературі існує 
велика кількість різноманітних класифікацій складових частин японського національного 
менталітету, розроблених японськими й зарубіжними фахівцями, які, розглядаючи це пи-
тання під різними кутами зору і з різних наукових позицій, об’єднують їх під такими уза-
гальнюючими назвами, як: “система складників національного менталітету”, “система 
традиційних японських цінностей”, “специфічні риси національного характеру та мислен-
ня” тощо. Зокрема, дуже цікавою, на наш погляд, є схема, розроблена сучасним китайським 
дослідником Ченом Чжо (Chen Zhuo), що відображає систему традиційних японських цін-
ностей, які зумовили цілу низку специфічних рис національного менталітету японців: 

У її центрі міститься ключовий термін “ва” (和 – мир, злагода; гармонія), а на периферію 
винесені такі важливі складові частини системи традиційних японських цінностей як: 

“ката” (方 – спосіб, манера; образ; метод) – відповідність загальноприйнятим пра-
вилам поведінки, моральним принципам, звичаям, традиціям тощо;

“кенсон” (謙遜) – скромність;
“авасе/ме/” (合わせ/目/ – єднання, поєднання) – усвідомлення єдності з іншими 

людьми: членами певного колективу, соціальної групи тощо; 
“ґірі” (義理) – почуття обов’язку;
“дзьоґе” (上下 – верхи і низи, вищі і нижчі /за соціальним станом, посадою, поло-

женням у суспільстві, віком тощо/) – чітке усвідомлення й адекватне сприйняття існую-
чих ієрархічних стосунків;
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“амае” (甘え) – залежність від доброзичливого ставлення інших; догоджання тощо;
“сассі” (察し) – догадка, здогадка; розуміння (про почуття, настрій, наміри інших); 

співчуття; 
“татемае” (建前 – установка; вихідна точка; підґрунтя, основа; передумова) – фор-

мальне поводження в різних ситуаціях відповідно до існуючих правил і традицій, зо-
внішній бік міжособистісних стосунків; 

“енрьо” (遠慮) – 1) передбачливість, прозорливість, далекоглядність; 2) сором’язли-
вість; стриманість [докл. про це див: 3].

Варто згадати також про досить продуктивні спроби сучасних японських психологів 
та культурологів окреслити й описати особливості японського націо-нального менталі-
тету і характеру, як цілісну комплексну та взаємоузгоджену систему. Одним із яскравих 
прикладів такої спроби є низка цікавих праць проф. Мінамі Хіросі, зокрема його книги: 
“Психологія японців” (“Ніхондзін-но сінрі”, мінамі 1953), “японське Еґо” (“Ніхон-
текі дзіґа”, мінамі 1983), “Теорія японців” (“Ніхондзін-рон”, мінамі 1994). Опира-
ючись на теоретичні концепції З. Фрейда та К.-Г. Юнга, він пропонує власну теорію 
“еґо”, покликану пояснити головні особливості “японської душі”. Графічно зображаючи 
японське “еґо” у вигляді трьох послідовно накладених одне на інше кіл, Мінамі Хіросі 
відносить до внутрішнього кола переважно “негативні”, на його погляд, риси японського 
національного характеру: сором’язливість, скромність, слабохарактерність, боязкість, 
ніяковість, песимізм, невпевненість у власних силах, відсутність наполегливості у від-
стоюванні своїх прав, певний комплекс неповноцінності тощо. 

Проте ці “негативні” риси, на його думку, значною мірою компенсуються позитивни-
ми якостями, які утворюють друге графічне коло. Насамперед це: кмітливість, розсудли-
вість, ввічливість, дбайливість при виконанні будь-яких справ, піклування про ближніх, 
прагнення уникати конфліктів тощо. 

Ми вважаємо, що далеко не всі із зазначених проф. Хіросі якостей, так звано-
го, другого кола, особливо остання – “прагнення уникати конфліктів”, належать до 
перманентних рис японського національного характеру. Вони формувалися протя-
гом багатьох століть під впливом різноманітних чинників історичного, соціального, 
філософсько-релігійного й культурного характеру. Ці еволюційні зміни певною мірою 
віддзеркалює давня легенда про трьох японських сьоґунів: Ода Нобунаґа (1534-1582), 
Тойотомі Хідейосі (1532-1598) і Токуґава Іеясу (1542-1616), які на запитання, що вони 
зроблять із зозулею, яка відмовляється співати, відповіли, відповідно: “Відітну їй го-
лову”, “Змушу її співати”, “Почекаю, доки вона заспіває”.

Третє коло, окреслене проф. М. Хіросі, також містить позитивні й активні складові 
компоненти японського національного характеру, зокрема такі, як: працелюбність (зна-
чною мірою зумовлену принципом “ґамбарі”), прагнення до гармонійних стосунків із 
навколишнім світом, схильність до кропітких наукових досліджень тощо [докл. про це 
див.: 4: 103; 5: 64-65].

II
За браком часу, ми зупинимося лише на двох концептуальних особливостях націо-

нального менталітету японців, які яскраво віддзеркалилися в поезії хайку, зокрема на 
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поняттях “біґаку” (美学 – “почуття краси”, “відчуття прекрасного”) та “аймай” (曖昧 
– “двозначність”, “невизначеність”, “невиразність”). 

Безперечним є той факт, що мало хто з народів світу вміє так шанувати й цінувати 
красу навколишньої природи, красу речей, красу поетичного слова і взагалі красу в будь-
яких її проявах, як японці. Почуття прекрасного, фор-муванню якого в душі мешканців 
Японських островів, на нашу думку, сприяє не лише давня культурна традиція, а, насам-
перед, чарівна, казкова природа Японії, є головним почуттям японців у хвилину їхнього 
дозвілля від народження й до самої смерті. Навіть перед очима смерті вони жалкують 
саме про красу довколишнього світу. Недаремно у своєму передсмертному листі відо-
мий японський письменник Акутаґава Рюноске (1892-1927), який покінчив життя само-
губством, писав: “Напевно, я поступово втратив те, що зветься інстинктом життя, 
звірячою силою. я живу у світі збуджених нервів, прозорий, мов крига... Мені не дає 
спокою думка про самогубство. Проте ще ніколи раніше природа не здавалася мені та-
кою прекрасною! Вам, мабуть, це видасться смішним: людина, зачарована красою при-
роди, думає про самогубство. Але природа саме тому й виглядає такою прекрасною, що 
віддзеркалюється в моєму останньому погляді” [цит. за кн.: 6: 513]. Він же за кілька 
років до смерті у своєму відомому оповіданні “Усмішка богів” (1921 р.), натякаючи на 
непереможність японського духу в його протистоянні іноземному впливу, так пояснював 
цю всеохоплюючу і всепоглинаючу любов японців до природи: “Ми існуємо в деревах. 
Ми мешкаємо в мілких річечках. Ми живемо у вітерці, що проноситься над трояндами, 
у вечірніх сутінках, що сповзають на стіни храму...” [7: 14]. 

Великий індійський письменник і поет Рабіндранат Таґор (1881-1941), який тричі побу-
вав у Японії, виступаючи перед студентами університету Кейо в 1916 р., сказав: “японія дала 
життя досконалій за формою культурі і розвинула в людях таку властивість зору, коли 
правду бачать у красі, а красу у правді” [цит. за кн.: 6: 532]. Пізніше, ділячись враженнями 
про те, що він зміг побачити, а головне – зрозуміти за час перебування в Японії, Таґор напи-
ше: “Що мене найбільше вразило у вашій країні – це те що ви зрозуміли таємниці природи не 
шляхом методичного розчленування, а безпосередньою інтуїцією. Ви зрозуміли мову її ліній і 
музику її фарб, гармонію в її непропор-ційності і ритм у довільності її рухів... Ви усвідомили, 
що природа зберігає свої сили у формах краси, і що саме ця краса, як мати-годувальниця, 
живить усі її титанічні енергії, утримуючи їх у рухливій рівновазі... Знання речей можна 
набути за короткий час, але їхній дух можна осягнути тільки шляхом багатовікового вихо-
вання й самонавчання. Зовні оволодіти природою набагато легше, ніж любовно проникнути 
в неї, оскільки на це здатний лише істинно творчий геній” [8: 53]. 

Японці ніколи не сприймали красу як незмінну, перманентну сутність речей чи явищ, 
а лише як швидкоплинне, мінливе внутрішнє почуття, що наро-джується в душі лю-
дини і незабаром зникає. При цьому споглядання прекрасного у свою чергу зовсім не 
обов’язково породжує в їхньому серці емоційний сплеск захоплення або радості. Швид-
ше навпаки, дзен-буддійське розуміння швидкоплинності буття викликає при цьому в 
душі відчуття незрозумілого смутку, таємничої печалі – того, що самі японці називають 
словом “аваре” (яп.: 哀れ/憐れ/ – “журба”; співчуття”, “жалість”). “якби людське жит-
тя було вічним і не зникало б одного чудового дня, як роса на рівнині Адасі2, не розвіюва-

2 Адасі – рівнина поблизу м. Кіото, де за доби Хей-ан (794-1185) було міське кладовище.
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лося б неначе дим над горою Торібе3, не було б у ньому стільки таємничої чарівності. 
Світ чарує саме своєю мінливістю” [9: 317] – писав у своїх “Записках від нудьги” (яп.: 
徒然草 – “Цуредзуреґуса”) відомий буддійський чернець-письменник Кенко-хосі (Урабе 
Канейосі, 1283-1352). 

Перший японський лауреат Нобелівської премії з літератури Кавабата Ясунарі 
(1899-1972), який у своїй творчості не лише проповідував ідею краси природи, але й 
закликав учитися вмінню розпізнавати та шанувати цю красу в будь-яких її проявах і 
речах, що нас оточують, у своїй нобелівській лекції, красномовно названій “Виплека-
ний красою японії” (1968 р.), зазначав: “Коли милуєшся красою снігу чи місяця, коли 
тебе чарує краса чотирьох пір року, коли пробуджується свідомість і ти відчуваєш 
благодать від зустрічі з прекрасним, тоді особливо сумуєш за другом: хочеться розді-
лити з ним радість” [6: 510]. Зауважимо, що в цьому випадку Кавабата Ясунарі прак-
тично повторює зміст вірша відомого японського поета Рьокана (1758-1831), який ще 
за півтора століття до нього писав: 

***
Утіха серця – 

Сливи білоцвіт!
Шкода, що нині

Вже немає друга,
Щоб розділить з ним радість юних літ.

(良寛 – Рьокан)
Наведемо низку характерних поетичних прикладів, що віддзеркалюють емоційне 

сприйняття японцями прекрасного, зауваживши принагідно, що подібних прикладів 
можна навести безліч, оскільки тема краси, зокрема краси природи, є чи не найголо-
внішою темою японської класичної поезії. При цьому нас, європейців, вражає навіть не 
стільки вміння японців помічати й насолоджуватися красою довколишнього світу, скіль-
ки їх зворушливе ставлення до цієї тендітної краси, яке іноді виходить за межі нашого 
раціонального розуміння “сприйняття прекрасного”. 

***
Повійки квіт

Цеберко оповив –
Сходжу по воду до своїх сусідів.

(ちよ/さん/ – Тійо/-сан/)

***
Пробач мені, джерельце,

Що від спраги
забула про помаду на губах!

(ちよ/さん/ – Тійо/-сан/)

2 Торібе – гора поблизу м. Кіото, де за доби Хей-ан (794-1185) був крематорій..
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***
згоріло все!

Єдина втіха – квіти
Ще до пожежі встигли відцвісти.

(立花北枝 – Татібана Хокусі)

***
Украв усе

з моєї хатки злодій,
Але залишив місяць у вікні.

(良寛 – Рьокан)
 

***
Прокинься, друже!

запали вогонь!
Я хочу диво показати – грудку снігу!

(松尾芭蕉 – Мацуо Басьо) 
***

засмучений
На пагорб підіймаюсь,

І раптом – терну цвіт! 
 (与謝蕪村 – Йоса Бусон) 

***
Весна відходить!
Де ж я загубив,

Нехай і поганенькі, окуляри?
(与謝蕪村 – Йоса Бусон)

 
***

Помилуватись вишнями в цвіту
за матір’ю

Сліпий плететься хлопчик!
(榎本其角 – Еномото Кікаку) 

Не слід забувати, що відповідно до канонів японської естетики красивим не завжди 
вважається те, що є найкращим, що представлено в зеніті свого розквіту, тобто в мить 
тріумфу. За японською естетичною й поетичною традицією, бруньки на чорній гілці 
сливи чи пожовкле осіннє листя, квітка в бутоні або ж квітка, що вже почала в’янути, 
вважаються привабливішими, ніж коли вони повністю розпустилися і квітують. Уже зга-
дуваний нами автор “Записок від нудьги” Кенко-хосі з цього приводу зауважував: “Чи 
варто милуватися вишнями лише в мить їхнього буйного розквіту або ж повним мі-
сяцем на безхмарному небі? Сумувати за місяцем, що сховала завіса дощу; жити від-
людником, не маючи змоги спостерігати за ходою весни – це також глибоко хвилює 
своєю чарівністю... Мені зрозуміла жага до милування квітами, які вже опадають, чи 
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місяцем, що заходить. Проте трапляються нетями, які кажуть: “Обсипалася і та гілка, 
й інша. І зараз немає вже чим милуватися...”. Проте все на світі має особливу чарівність 
на початку і наприкінці... А кохання між чоловіком та жінкою – невже воно полягає лише 
в побаченнях? Кохання – це коли зі смутком думаєш про те, що час минув без зустрічі; 
коли досадуєш на пусті обітниці; коли на самоті проводиш довгі ночі; коли мрієш лише 
про кохану, далеку, мов небо; коли в оселі, оточеній з усіх боків високим очеретом, сумуєш 
за минулим. Серп місяця, що зійшов, провіщаючи близький світанок, зворушує серце силь-
ніше, ніж повний місяць у безхмарному небі, сяйво якого сягає на тисячі рі. Ніщо не чарує 
більш, аніж його слабкий промінчик, коли він прозирає крізь верховіття криптомерій у 
диких горах, чи коли ховається за швидкоплинну зграйку хмаринок, що раптом окроплять 
тебе невеличким дощем. Коли місячне сяйво переливається на вологому листі буків і дубів, 
воно пронизує серце, навіює смуток за щирим другом, далекою столицею” [9: 376-377]. 

Місяць, гора, ліс, дерево, сливова або вишнева гілочка, самотня дівоча постать, що 
ледь видніються крізь ранковий чи вечірній серпанок, туман чи холодну осінню мряку, 
викликають у душі японця значно більшу естетичну насолоду, ніж тоді, коли їх можна 
розгледіти до найдрібніших деталей. Можливо, через те, що саме в такому вигляді вони 
дають волю фантазії і почуттям, а можливо, тому, що навіють незрозумілий, таємничий 
смуток, нагадуючи людям про їхню власну долю:

***
Вишневий цвіт

Бентежить нам серця!
Мабуть тому,

Що він також не знає
Ні долі власної, ні власного кінця!

(紀貫之 – Кі-но Цураюкі)

III
Якщо перший японський лауреат нобелівської премії в галузі літератури Кавабата 

Ясунарі (1899-1972) назвав свою нобелівську лекцію “Виплеканий красою Японії” (美
しい日本の私 – “Уцукусій ніхон-но ватасі” /досл.: “Прекрасної Японії я”/) (1968 р.), 
то його наступник Ое Кендзабуро (нар. 1935 р.), отримуючи нобелівську премію в 1994 
р. і певною мірою полемізуючи у власній лекції зі своїм співвітчизником, дав їй назву 
“Виплеканий двозначною (невизначеною, невиразною) Японією” (曖昧な日本の私 – 
“Аймай-на ніхон-но ватасі” /досл.: “Невизначеної Японії я”/). Тобто вже самі назви лек-
цій цих двох найвідоміших письменників Країни Вранішнього Сонця XX ст. віддзерка-
люють два різні підходи до розуміння й тлумачення головних естетичних засад, на яких 
ґрунтується класична і сучасна японська література, і зокрема японська поезія – естетика 
краси й естетика натяку (невизначеності, двозначності тощо).

 Слід наголосити на тому, що принцип “аймай”, як один із ключових принципів япон-
ського менталітету, на основі якого реалізується прагнення японців до безконфліктного, 
компромісного і гармонійного спілкувння (Пор.: 曖昧な言葉 “аймай-на котоба” – “неяс-
ні /за змістом/ слова”, “туманна мова” тощо), був сформований під впливом дзен-буддизму 
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і зіграв надзвичайно важливу роль не лише в історії японської поезії, посприявши заро-
дженню та розквіту жанру хайку, але й у японському образотворчому мистецтві, зокре-
ма, ставши голов- ним естетичним підґрунтям національного монохромного живопису 
(墨絵 – “сумі-е”), вершиною якого ми схильні вважати унікальну картину “Сосни /в 
тумані/” відомого японського художника Хасеґави Тохаку (1539-1610).

Відомий американський дослідник японського походження Дайсецу Тейтаро Судзукі 
з цього приводу зазначав: “Усі речі виникають із невідомої безодні таємниці, і через 
кожну з них ми можемо зазирнути до цієї безодні... Коли ж наші почуття сягають най-
вищого рівня, ми замовкаємо... Майстер-художник школи дзен двома-трьома словами 
або двома-трьома мазками пензля здатний висловити свої почуття. якщо ж він вира-
зить їх занадто повно, не залишиться місця для натяку, а саме в ньому міститься вся 
таємниця японського мистецтва” [10: 287].

Принцип аймай найвиразніше віддзеркалює саме поезія жанру хайку, філософським 
підґрунтям якої є дзен-буддизм, який головним, якщо не єдиним способом пізнання суті 
речей вважає споглядання. Для того, щоб краще зрозуміти це унікальне явище в історії 
Японії, яке мало й певною мірою має донині величезний вплив практично на всі сфери со-
ціального та духовного життя японців, включно з поезією, слід звернутися до відомої праці 
Інадзо Нітобе “Бусідо – душа Японії”, яка є також в україномовному перекладі [див.: 11].

“Дзен, – пише у своїй книзі японський фахівець, – означає зусилля людини проникнути 
крізь медитативні зони мислення за межі вербального вираження (виділено нами. і.Б.). 
Споглядання є способом, а метою – прагнення переконатися в тому, що існує певний фун-
даментальний і спільний для всіх явищ принцип, а також, якщо це можливо, в існуванні 
самого Абсолюту, досягнувши таким чином гармонії з цим Абсолютом” [11: 16-17]. 

Саме це значною мірою зумовило домінування в японській класичній поезії протя-
гом майже всієї її історії таких лаконічних строфічних форм, як танка і хайку, оскільки 
багатослівність у цьому випадку абсолютно недоречна. Домінантною ознакою високо-
художнього поетичного тексту стає натяк. Поету достатньо сказати, що “зануреному в 
роздуми ченцю почувся раптом паморозі голос”, а що саме сказав ченцеві цей “голос 
паморозі” – мав домислити кожен, хто читав чи чув ці рядки. Достатньо було запропо-
нувати читачеві глянути в той бік, де в “осінніх сутінках” на “засохлій гілці” знайшов 
собі “притулок крук”, а що саме відчував при цьому читач, залежало від його душевного 
стану й настрою, життєвого досвіду, віку тощо. Йдеться про відомий вірш Басьо:

***
засохла гілка –

Крука притулок.
Осінні сутінки.

(松尾芭蕉 – Мацуо Басьо)
Можливо, саме в цій унікальній ненав’язливості, недомовленості або навіть умов-

чанні японської поезії, яку кожний читач може сприймати й тлумачити по-своєму, і при-
ховується її таємнича чарівність і неперевершена привабливість.
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hAiKU: A KeY to the perception oF BeAUtY 

У статті репрезентовано досвід застосування поезії, зокрема Хоку, у процесі на-
вчання студентів 3 курсу.

Ключові слова: Хоку, поезія, Університет, викладання, варіації читання.
В статье представлено описание опыта использования стихотворной формы, в 

частности Хоку, в работе со студентами 3 курса. 
Ключевые слова: Хоку, поэзия, Университет, преподавание, вариации чтения.
This paper advocates for, and describes, the use of poetry, and specifically the poetic form 

Haiku, in the teaching of English to third year university students.
Key words: Haiku, Poetry, English, University, TEFL, Teaching, Creative Writing

“Love of beauty is taste. The creation of beauty is art” 
Ralph Waldo Emerson

The Encarta Dictionary defines creative writing as “the writing of fiction, poetry, or dra-
ma.” At Black Sea State University, we believe that creative writing is an essential part of every 
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student’s university experience. Language is the fundamental tool for the creation of meaning. 
The use of language is, itself, a creative act because it transforms thoughts to words. And, of 
course, the most powerful meanings of those words are in their associations and connotations, 
rather than their dictionary definitions. Creative writing focuses a student’s attention on those 
deeper, more evocative, meanings.

I teach creative writing to our third year students. My program, designed for a standard 
nineteen-week period, is part of a regular English course. My title makes it clear, however, that 
I expect my students to create. They must think originally and critically but also, they must 
act. Henry Matisse once said: “There is nothing more difficult for a truly creative painter than 
to paint a rose because before he can do it, he has first to forget all of the roses that have ever 
been painted.” The same concept is true with creative writing: the writer must forget everything 
previously read and create anew. Creativity is a “process of being original, spontaneous, and 
unique.”[1:96]

Creativity cannot grow in a vacuum. Experts agree that writing becomes a creative act 
only if students are challenged by provocative materials and activities. For example, they are 
more likely to learn from tasks which engage their personal interests. If we start there, we can 
coax them into trying things that are out of the ordinary. And that is where they begin to learn 
creativity.

There are many ways to encourage creative expression in students, but I find special value 
in poetry. It seems to be a magic path that leads from guided writing to creative writing. Since 
creative writing is the goal of my course, I travel that path every year. And experience has 
shown me that poetry can be a magic wand to revive any language program.

Poems possess an almost mysterious spiritual force that moves human souls. One could say 
that poetry is soulcraft. Poems touch students’ hearts and heads, appealing to both emotion and 
intellect. Eleanor Farjeon defines the essence of poetry this way:

What is poetry? Who knows?
Not the rose, but the scent of the rose;
Not the sky, but the light of the sky;
Not the fly, but the gleam of the fly;
Not the sea, but the sound of the sea;

Not myself, but something that makes me
See, hear, and feel something that prose
Cannot. What is it? Who knows? [2:143]

I challenge students to provide their own definitions for poetry. Here are some examples:
Poetry is tender  Poetry is sweetness  All of us are poets
Safe in soft snow. A gift of love.  Deep in our souls...
Poetry is laughter Poetry is sadness  
Blossoming full in sun. Too dark to bury.
Natalia Rybak
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Sheet of paper – be my friend,
Keep faith to me till the end.
Pure paper, filled with letters,
Take my thoughts, they won’t be better.
Sheet of paper – faithful friend.
In my thoughts I see no end.
No one else should know the written,
Share my feelings, sometimes bitter.
Sheet of paper – knowing friend – 
Knows my every ‘little end’.
I give you from deepest corners
My emotions with no borders.
My weak points of the soul
Give spontaneously flow.
I will never feel like free,
Till I write down all the things
That are flying in my mind.
Paper is a friend of mine.
Anywhere I sit or stand – 
I feel power in my hand.
I keep thoughts inside my soul – 
In my inner frigid world.
I feel power inside me – 
Secret world, called poetry.

We arouse students’ motivation to create their own work by encouraging their reactions 
to the poems of others. Because there is no single interpretation of a poem, poetry is a power-
ful tool for creative thinking and a mental pathway to mystery. We actively involve students 
in challenging the implied assumptions of poems. The study of metaphor develops skill with 
analogies and empowers students with renewed energy for learning. Discovering a poem’s 
“mystic sense” is very rewarding. Students’ efforts show in greater enjoyment of poetry and 
increased competence composing poetry. The program “Miracle of Writing” was designed to 
give a genuine taste of writing as a process of contemplation and internal negotiation.

Over the centuries, poetry has taken many forms. Haiku is one of the most important forms 
of traditional Japanese poetry. But haiku poems are written under many different rules and in 
many languages. Creating in a form that is not indigenous to our own culture is difficult. But 
the heritage of haiku is timeless and the form brings important insights to our culture. For us at 
Black Sea State University, it is a vital contributor to our creative writing program. One of the 
fourteen units in my program is titled “Poetry in Nature,” and it is within this unit that I make 
special use of the haiku form.

Haiku is a meditation between nature and man, truth and universe, feelings and experience. 
The form is light and delicate in feeling. Haiku connects the senses (sight, hearing, touch, smell 
and taste) to feelings (joy, sorrow, fear, hope) and to the mind. Familiar things are presented 
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in new ways and cognitive ideas are made accessible to the artistic right brain. Haiku can be a 
valid aesthetic interpreter of a writer’s state of mind.

Writing haiku requires a high degree of sensitivity to oneself and one’s mental images. 
When students write haiku poems, they dive deep into the well of their experience and, often, 
scoop up powerful images. Reading their poetry aloud brings those images to life. The brevity 
of the form invites the writer to convey images through symbolism and figurative language. 
Of course, symbolism has always played a key role in nature poetry. But haiku is especially 
effective in the invocation of such powerful symbols as the natural rhythms or birth, fruition, 
harvest, and death; or of the seasons.

The form invokes powerful associations and invites students to paint, in words, the 
pictures they see in their imaginations. Haiku is marked by its efficiency of language and 
economy of words [3:118].

At its best, the language of haiku is subtle. Often, words are used in unusual ways and in 
novel juxtapositions. Much of the pleasure of writing (and reading) haiku poems derives from 
their ability to reveal emotional associations. As those discoveries come to light, students feel 
a rush of excitement. Haikus encourage a deep love of language because they use language so 
effectively. Words dance and leap as students invest them with the breath of their own lives 
and experience.

Our students write their own haiku poems, prose poetry about the work of Japanese poets, 
and then translate those works into Ukrainian or Russian. Within the framework of haiku, 
students explore the interplay of physical and moral forces in their world. Figurative language 
adds imagination, texture, and immediacy to students’ ideas. Imaginations are developed; lives 
are enriched. Through visualization, students create pictures with words.

Here are the details of our method:
Single class session
1. Brief presentation on the basics of haiku.
2. Students read published poems by famous Japanese poets
- allow sufficient time for students to choose which poem to talk about
- discuss their favorites
3. Fill-in words in published works.
4. Students select one picture from many, write caption.
- explain symbolism of the picture
5. Students compose haikus based on pictures
- students choose method of work
- group, pair, individual
6. At the following class students present the prose poetry which they have written about 

the haikus of published Japanese authors and students’ translations of such poems.
For many of our students, the haiku form seems to be a “calling of the soul” that invites 

special contemplation of beauty. Each student sees beauty in their own way, of course, but 
haiku becomes the common language through which students share what they have seen, heard, 
touched, tasted...thought or felt.

Creativity is born in attention and grows when attention is controlled and directed. The 
haiku form, borrowed from the Japanese, teaches students to observe the beauty of nature in all 
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forms – large and small, lasting and transient. A reflected sunbeam, the flight of a butterfly, a 
tree bending before the wind, a perfect white lily, a carpet of daffodils, the patterns of stars in 
the night sky, gentle spring rain, or a lavish sunset.

Each student who writes a haiku poem brings personal thoughts and feeling, and within the 
framework of the haiku form, defines their image of beauty.

Here are some students’ thoughts on the timeless subject of beauty:
Beauty is a changeable and subtle harmony of the ideal and actual worlds, impossible not to 

comprehend, but incredibly hard to capture in words because each has his own notion of beauty.
When you’re walking in a graveyard, mesmerized by the silence, you feel that you’re close 

to eternity, and that you’re so far from the terrestrial fuss. For me, the notion of beauty is closely 
connected with the notion of death. Death is a synonym for such words as silence, peace, 
eternity and infinity. It seems to be a paradox, but Death is almost a synonym for Life. For life 
and death are two inseparable manifestations of existence. Things which depict this duality are 
beautiful to me.

Beauty is a religion. Some people worship it. Some don’t. Some people don’t notice it. 
Some let it into their lives. Every concept, even the concept of Beauty, has its history, main 
idea, some reasons for existing, and some rules on how to be treated in life.

Beauty has many faces. The greatest happiness is to see Beauty in everything: in autumn, 
in the eyes of thoughts. Beauty can be imperfect and still we should learn how to enjoy it. 
Beauty is peaceful, positive and a little bit lazy. Real Beauty needs time to be understood and 
appreciated.

Beauty is the light of the soul reflected in the mirror of our appearance.
Beauty is everywhere. It depends largely on our attitude towards this world. We should 

look deeper and the beauty will definitely penetrate our souls leaving its eternal sparkles for us 
to beam with delight.

As for my understanding of Beauty, I regard it as something that pleases my eyes because 
I can only watch it, never touch it. It is something that makes my heart beat faster and makes 
me think about the greatness of its creator. Beauty provides a refuge from futility where we 
contemplate the meaning of it all.

Sleeping beauty is the only possible state of beauty; dynamic beauty is impossible as it 
changes, moves, corrupts things and faces. Only still-life style of beauty is acceptable.

Beauty and the Beast is the ideal combination. Contrast defines beauty and ugliness.
Beauty is rare. It is not in everyone; it is not everywhere. You must search and seek, and 

lust for beauty. It might be discovered only once in a lifetime. A view of the dawn or a glimpse 
of an oriental stranger, the movements of a horse’s hoof are all beautiful in their own manner...
but try to catch it. It will stay in your memories forever.

My concept of Beauty is more or less like this: “one sees Beauty when one is ready to 
perceive it.” There is neither Beauty nor Ugliness in the world; it’s only how you see it. If you 
are in harmony with nature or in love, you are perfect. Then, the events and people around you 
seem beautiful.

Let’s close our eyes
And let’s meet halfway. 
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Spirits tanding side by side
To dance the night away.
What is beauty?
Maybe it’s a tune
That flows gently in June?
Maybe it is a picture
That people will watch with a mixture
Of feelings and thoughts?
What is beauty?
The child will ask
Beauty is the sun
That in the morning rises.

Beauty (Anastasia Gavrylova)

Stars in autumn sky
Sound of ocean waves
Echo in the caves
Mother’s lullaby
Smiling to your friend
Dancing in the rain
Traveling by plane
Giving helping hand
Taste and smell and sound
Everywhere you go
You just need to know
Beauty is around

We are still in the selection process for the best available students’ materials to be included 
in the first issue of our anthology.

Haiku is an inseparable part of it. The outcome of students’ creative efforts will be included 
in our first issue, likely to be published by the end of June. Our editorial policy is to select 
student work that displays an ability to think, to discover new ideas, and to communicate those 
ideas clearly in English. A selection of students’ best haiku poems follows:

No body, no heart, Y. Petrenko
But still I breathe,
Here, alive. Drowsy trees meet the first snow,
N. Guseva In morning light

Someone left footprints.
Snowflakes dance Y. Salamatina
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In frozen air,

Winter again. The last leaf
O. Shemchuk Entangled in my hair -

Do you love me?
Bare tree T. Gubiy
Against the moon
Winter soon. The noise of the street and poplar
J. Petrovskaya tufts

Fly in through the window.
Rain like emotion My daughter awakes.
Cleanses the air. Good morning.
Now, I needn’t cry. O. Kosenchuk
A. Zavialova

Early morning

I switched off my brain I write a cheat sheet -
For it was noisy, Exam day.

Hard to think. V. Martynova
Y. Romanyuk

Birds fly here
Sheep on the meadows In the forest of birches
Under the sun. Calm for all time.
Where is the shepherd? A. Kapelyan

N. Lyutyanska
Heat stuffy air,

Wind Bright light in the night,
Runs through the leaves - Summer love.
Thunderstorm. A. Senchuk

Here are some examples of prose poetry:
The smallest whisper
Of air moves the trees,
Little birds sleep.

I like this haiku, because it describes a gentle touch of wind, it’s transparent hands and 
breathing makes trees move. I imagine this picture, I feel the atmosphere of silent evening, it’s 
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getting dark, nobody is in the street, and the wind is king of the world, powerful enough to make 
things tremble under his breath. The wind whispers the fairy-tales to lull the birds. (H. Visko)

With open eyes and soul I daydream under cherry tree wrapped by a whirl of petals. Five 
cm a second is my favorite speed of life, the speed of petals floating from a cherry tree. I’ve 
tried to stop beauty on its way as if trying to get hold of my life. It slips through my fingers 
never repeating, leaving a trace in my soul invisible for others. Nothing repeats. Everything 
will come and go in a perfect moment. A perfect silence, a perfect reality is the only reality that 
exists in the light of my heart. (V.Dorfman)

I caught a petal fallen from cherry tree in my hand
Opening the fist
I find nothing there.

This haiku is really light, with beauty and emptiness combined in it. Catching petals from 
a cherry tree is like building castles in the air. It’s like having pipe dreams that we nurture for 
years. A cherry petal is so light and so fragile... And so are our dreams, our life-long dreams, 
something we desire so bad and yearn for. And when these dreams don’t come true, we can feel 
that emptiness. Our dreams are something we hold on to, something we try to grasp. And when 
they don’t come true, we “open our fists and find nothing there”... But I guess some dreams are 
just not meant to be fulfilled. And that’s the beauty of them. There’s always beauty in tragedy. 
That might be just a hint on the author’s message to us through these brief lines that discover 
connections. Beauty is a mysterious world of things – their cores and surfaces. Olga Shemchuk

A crawling spider
Sparkling with morning dew.
I greet the sun.

The cool whispers of the night flee to the distant corners. Vagrant lights dissolve in the 
gloomy vistas of the forest. Gossamer floating in the air like sparkling strings of liquid metal 
longs for a place to rest. For a moment, the burning disk of the sun hesitates, disturbing the 
morning freshness and scaring away the last spirits of the night, admiring its reflection in 
myriads of jewels scattered about the meadow by a lavish hand. Finally the shimmering light 
crawls in the halls of entangled grass. Cautious, careful beams descend into the realm of 
shadows, snatching out fanciful forms before they dive back. The world waits to be engulfed 
by this golden tide. A spider hangs from a branch like a pendant, forgotten by a nonchalant 
dryads. Eight suns rise in his eyes leaving no place for the dark. J. Diasamidze

Over the wintry
Forest, winds howl in rage
With no leaves to blow
Natsume Soseki

The forest is silent and dark
The evening is bright and windy
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My walk is long and calm
I’m walking in different worlds
One world is a wintry forest
Another – my dreams and my thoughts
There’s nothing to listen but wind
There’s nothing to listen but memory
And silent forest invites
To make a walk to myself
Anastasia Gavrylova

Poetry that reflects a writer’s thoughts, feelings, principles and concept of beauty is a mirror 
to the writer’s soul. Haiku has become such a mirror for our students. Through it, they describe 
and try to understand their world...and their niche in that world. We believe that writing in the 
haiku form helps students regenerate the dull and ordinary things of their lives, and find new 
harmony and joy.

I think this form of poetry deserves your careful attention and consideration.
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авторСЬКа СвідоміСтЬ ПіСЛЯ “СмЕрті автора” 
ЯК Когнітивна ПроБЛЕма

У статті йдеться про способи ідентифікації авторської свідомості у художньому 
творі. Основні акценти ставляться на когнітивному підході до авторської свідомості. 
Аналізується, як вплинула концепція “смерті автора” на розвиток цієї теоретичної ка-
тегорії у наш час.

Ключові слова: авторська свідомість, «смерть автора”, смисл, наратор, оповідач, 
концептосфера.

В статье речь идет о способах идентификации авторского сознания в художествен-
ном произведении. Основные акценты сделаны на когнитивном подходе к авторскому 
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сознанию. Анализируется вопрос, как повлияла концепция «смерти автора» на развитие 
этой теоретической категории в наше время.

Ключевые слова: авторское сознание, «смерть автора», смысл, нарратор, рассказ-
чик, концептосфера.

The article tells about the identify of the author's consciousness in literary fiction. Major em-
phasis placed on cognitive approach to study of author's consciousness. Analyzed the influence of 
the concept of “death of the author” on the development of this theoretical category today.

Keywords: author’s consciousness, “death of the author”, meaning, narrator, storyteller, 
conceptual field.

За М. Бахтіним, «побачити та зрозуміти автора твору – означає побачити та зрозуміти 
іншого, чужу свідомість та його світ, тобто іншого суб’єкта» [4, с.306]. У літературному 
творі проявляється саме можливість споглядання чужої свідомості, зокрема авторської. 
Якщо свідомість персонажів для нас навіюється автором, то свідомість самого автора ми 
прагнемо реконструювати на основі прочитаного тексту, розглядаючи його як достовір-
не когнітивне свідоцтво письменника. З одного боку, вчені вважають, що переконлива 
(чи просто більш повна) концепція авторської свідомості потребує залучення контек-
сту, всіх матеріалів письменницького генетичного досьє, спогадів сучасників, критико-
біографічних джерел. З іншого, – конкретизуються уявлення про імпліцитного автора, 
про «смерть автора» в літературі ХХ століття. Авторська свідомість – категорія когні-
тивної поетики, що окреслює базові художні форми проявлення автора на всіх рівнях 
текстової структури смислу. Сучасні підходи до вивчення авторської свідомості, пред-
ставлені у працях, наприклад, В. Зінченка, І. Меркулова, О. Поліщука, О. Портнова, В. 
Райкова, Є. Субботського, О. Соколової, Г. Уїлера, Н. Юдіної [9, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 33] 
та ін., не охоплюють феномен вичерпно, зосереджуючись тільки на окремих функціях чи 
загальній феноменології явища. Це найбільш часто вживана літературознавча категорія, 
проте вона досягла рівня суперечливих тверджень, як і решта класичних категорій літе-
ратурознавства наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.

Існує відмінність між поняттями «авторської свідомості» та «образу автора», бо «образ 
автора» – це рівень персонажного смислопородження (образ оповідача), що пов’язаний із 
явним або ледь вловимим зображенням автора, який втручається в подієве розгортання сю-
жету, а «авторська свідомість» – це наскрізний текстовий рівень смислопородження, який 
не обмежується прямою вербалізацією автора. М. Бахтін зазначав, що «автора не можна 
відокремлювати від образів та персонажів, оскільки він входить до складу цих образів як 
їхня неподільна частина (образи двоєдині та іноді двоголосі). Але образ автора можна від-
ділити від інших персонажів; але цей образ також створений автором і тому також двоєди-
ний» [4, c.311]. Треба також пам’ятати, що образ автора у творі не завжди має стостунок до 
самого автора, часто є маскою, або просто маскуванням у незавершений суб’єкт мовлення. 
Сам термін «образ автора» введений В. Виноградовим на початку ХХ ст. 

М. Бахтін представив, власне, класичну концепцію авторської свідомості, заявивши, 
що «автор – носій напружено-активної єдності завершеного цілого, цілого героя і цілого 
твору, трансгредієнтного кожному окремому моменту його» [3, с.16]. Для нього автор-
ська свідомість – то вищий рівень узагальнення у тексті, бо «автор не лише бачить і знає 



255

все те, що бачить і знає кожен окремий герой і всі герої разом, але й більше за них, при-
чому він бачить і знає щось таке, що для них принципово недосяжне, в такому завжди 
визначеному та стійкому надлишку бачення і знання автора стосовно кожного героя і пере-
бувають всі моменти завершення цілого – як героїв, так і спільної події їхнього життя, тоб-
то всього твору» [3, с.16]. М. Бахтін запропонував вирізняти три типи взаємодії автора й 
героя: 1) автор заволодіває героєм, 2) герой заволодіває автором, 3) герой є сам своїм авто-
ром, осмилює власне життя (що у наратології відповідає акторіальному, аукторіальному та 
нейтральному типу висловлювання). Він також наголошував на необхідності відшукову-
вання неспівпадіння світоглядів героя й автора як знакової сфери ідентифікації авторської 
свідомості. Основна відмінність між авторською свідомістю та свідомістю героя полягає в 
тому, що атворська свідомість завжди лишаєтмся незавершено, не буває виписаною у творі 
до кінця. Герой же осмислюється автором не як суб’єкт, а швидше як об’єкт, має завершену 
свідомість. Авторську свідомість можна вирізнити у тексті також за просторовими та ча-
совими кордонами тексту за тим же принципом незавершенності, наявності ретроспекції 
та антиципації. М. Бахтін розглянув різні типи героїв у їх взаємовідношенні до автора. 
Висновки, яких він дійшов, досі актуальні в науці, зокрема: «Позицію автора стосовно 
зображуваного світу ми завжди можемо визначити за тим, як зображена зовнішність, чи 
подає він цілісний трансгредієнтний образ її, наскільки живі, істотні та міцні кордони, на-
скільки тісно герой вплетений в оточуючий світ, наскільки повним, щирим та емоційно 
напруженим є вирішння та завершення, наскільки спокійна та пластична дія, наскільки 
живими є душі героїв» [3, с.176]. «Всередині твору для читача автор – сукупність творчих 
принципів, які повинні бути здійсненими, єдність трансгредієнтних моментів бачення, що 
активно співвідносяться с героєм та його світом» [3, с.191]. Проте М. Бахтін наголошував, 
що ідентифікуючи авторську свідомість, ми все ж не можемо ідентифікувати його інди-
відуальність, що всі спроби на основі літературного твору здійснити таку ідентифікацію 
марні, адже «автор ніколи не може віддати всього себе і весь свій мовний твір на повну й 
завершену волю наявним або близьким адресатам» [4, с.323].

Б. Корман запевняв, що «будучи вищою смисловою інстанцією, автор безпосеред-
ньо не розміщається у творі: він завжди опосередкований суб’єктними та сюжетно-
композиційними формами» [13, с.149]. Автор як носій концепції здатен конструктивно 
проявлятися на всіх рівнях твору. Дослідник запропонував авторську свідомість виміряти 
за допомогою суб’єктних (форми мовлення в тексті) і позасуб’єктних форм (підтект) та 
постійно акцетував увагу на авторській емоційності як на факторі цілісноcті тексту. Не 
тільки Б. Корман, але й інші дослідники часто характеризують автора через модальність: 
поняття «авторської модальності» застосовується при його лінгвістичній ідентифікації 
для встановлення типу авторської емоційності. Термінологічно тавтологічними можна 
вважати поняття «авторське начало», «авторська позиція», «авторське бачення» та ін. 
Осмислення тексту як сотворенного укупі з Іншим – заслуга рецептивної критики. При 
цьому авторська свідомість не тільки відступає на другий план, а й взагалі втрачає сенс, 
оскільки конкретизації знакам письма надає читач, тобто Інший. Своєрідним постає ав-
тор в наратології – експліцитний та імпліцитний автор, тобто наявний та незримий. 

Врешті, наратологія запропонувала термін «ауктор», який був запозичений у рим-
ського права, де позначав особу, що стала винуватцев якоїсь дії чи стану. Ауктор був 
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введений в літературознавство у 1955 році Францем Штанцелем: поняття «аукторіальна 
оповідна ситуація», «аукторіальний оповідач» він використав для характеристики опвіді з 
непроявленим всезнаючим автором. В західній традиції «ауктор» розроблявся Ю. Кристє-
вою, Ж. Женеттом, Я. Лінтвельтом, у східній – І. Іл’їним, К. Долініним, О. Клочковим, О. 
Падучевою та ін. Наратологічна концепція автора формується при прямому протистоянні 
бартівській «смерті автора», зокрема Вольф Шмід про це пише відверто: «Надзвичайно 
впливова ще в наші дні критика авторства була висловлена під гаслом «смерті автора» у 
французькому постструктуралізмі. Юлія Кристєва /.../ замінила автора як породжуючий 
принцип твору уявленням самодіючого тексту, що породжується на перетині чужих тек-
стів, які ним захоплюються та перетворюються. Через рік після цієї декларації Ролан Барт 
(1968) проголосив «смерть автора». /.../ Згідно з Бартом, в художньому творі говорить не 
автор, а мова, текст, організований у відповідності до правил культурних кодів свого часу. 
Ідея авторства була врешті дискредитована Мішелем Фукко (1969), який стверджував, що 
ця історична концепція служила тільки регулюванню та дисциплінарності поводження з 
літературою» [32, с.47]. Наратологія має найбільший спадок у розробці теорії автора і ко-
жен наратолог має власну градацію текстового атвора, або ж – оповідних інстанцій. Зокре-
ма, Вольф Шмід виділяв абстрактного і фіктивного, або ж – імпліцитного і експліцитного 
– автора, наголошуючи на власній позиції всупереч бартівській. 

У наратологічному ключі тлумачить авторську свідомість український дослідник 
Микола Кодак, додаючи «установку» як провідну категорію-характеристику услід за 
російськими формалістами. Він вважає, що авторська свідомість реалізується на чоти-
рьох основних рівнях твору – пафос, жанр, психологізм, хронотоп. Розпізнання індиві-
дуальності автора здійснюється ним як своєрідне зіставлення константних властивостей: 
рівень поетики + диференціальна установка авторської свідомості (гомогенізуючого чи 
гетерогенізуючого типу). Сам він переконаний, що «розуміння авторської свідомості 
у світі дихотомії творчо-психолгічних установок відкрите не тільки для історико- чи 
теоретико-літературних інтерперетацій, а й для літературно-критичної кваліфікації тво-
ру» [11, с.39]. Переваги концепції М. Кодака в тому, що вона спрямована на категоризацію 
сфери авторської свідомості із залученням кількох методик аналізу, її результатом стала 
розгорнута таблиця ймовірних характеристик твору на засадах творчо-психологічних 
установок авторської свідомості. Дослідник впритул підійшов до когнітивної мотива-
ції, зазначаючи: «Кожний творчо-психологічний акт авторської свідомості передбачає 
активізацію всієї психологічної тріади – когнітивної, емоційної, вольової сфер у їхній 
невіддільності від загальної установки» [11. С. 31]. Врешті, підходів до ідентифікації 
авторської свідомості напрацьовано достатно, тільки не врахована сама ця свідомість, 
її власна парадигматика. Наприклад, «авторські інтенції» в феноменології стають все 
більш популярним терміном, оскільки передбачають сукупність авторських візій [Див.: 
1, 8, 20, 31]. Метою цього дослідження не буде перерахування всіх концепцій авторської 
свідомості, натомість хотілось би виокремити одну з гілок її інтерпретації, що пов’язана 
із входженям когнітології до сфери літературознавства.

Вагомою складовою глобальної концепції авторської свідомості ХХ століття стала 
«смерть автора», що відома в інтерпертації Р. Барта, який стверджував, що створення 
оповіді «поза будь-якою функцією, окрім символічної діяльності як такої» призводить до 
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того, що «голос відривається від свого джерела, для автора наступає смерть» [2, с.384]. 
Сам же Р. Барт при цьому посилався на С. Малларме, який запевняв, що «промовляє не 
автор, а мова як така» [2, с.385]. Натомість він запропонував термін «скриптор», який 
позбавлявся будь-якого зв’язку з «автором», особливо з «біографічним автором», ви-
ключаючи навіть умовне накладання біографії письменника на створений ним текст: 
«Скриптор, який приходить на зміну Авторові, несе в собі не пристрасті, настрої, по-
чуття чи враження, а лише такий безмірний словник, з якого він черпає своє письмо, 
що не знає призупинки; життя лише наслідує книгу, а книга сама зіткана із знаків, сама 
наслідує щось вже призабуте, і так до бесконечності» [2, с.389]. Отже, скриптор позбува-
ється авторської свідомості та символізує самодостатність писаного знаку у коловороті 
численних таких же знаків та спровокованої ними дійсності. М. Гірняк цілком слуш-
но зауважувала, що «власне «смерть автора» і виникла як справедливий протест проти 
ототожнення реальної особи письменника і текстуального автора. Розуміння того, що 
інтепретація може відрізнятися від інтенцій митця і що кожний читач стає співтворцем 
значення художнього тексту, зумовило твердження про абсолютну відсутність автора у 
власноруч створеному світі, про обов’язок митця розчинитися в потоці безособового 
мовлення і назавжди щезнути, померти для свого читача» [8, с.31]. Біографічний автор 
і авторська свідомість, безперечно, корелюють, проте дослідити природу їх взаємопро-
никнень не під силу, ані наратології, ані бартівській методиці скриптора.

Концепція «смерті автора» Ролана Барта знайшла відгук у багатьох вчених. Олена 
Созіна нагадала, що концепції «смерті автора» у постструктуралізмі передувала концеп-
ція «недовіри автору», за висловом В. Шміда, що виринає у західній інтеллектуальній 
думці близько 1940-х років у річищі «нової критики» [26, с.90]. Олександр Кораблев 
логічно подовжує думку: «Варто пригадати, що історично «смерті автора (автора – лю-
дини)» передувала «смерть Автора», і цей перехід від «авторитарної» епохи до «автор-
ської» зафіксований у мові...» [12, с. 119]. На його думку, поява концепції «смерті авто-
ра» – це закономірний наслідок розкладу людського цілісного існування. «Історичний 
парадокс: «смерть автора» наступила всупереч пропроцтвам про над-мистецтво – теур-
гію, богосотворення. Чи немає в цьому закономірності? Класичне мистецтво теургічне 
за своєю суттю. Пушкін теургічний, потому що його муза «веленью божьему послушна». 
Пушкін – класик, тому що відповідає світовій гармонії, навіть тоді, коли проявляється 
дисгармонічно» [12, с. 122]. Подовжуючи його міркування, хочу додати, що, чим більш 
неміметичним стає мистецтво, тим менше в ньому важить автор-наратор і тим більше 
зростають сумніви відносно сутності автора. 

До речі, М. Гірняк запропонувала власну модель авторської свідомості, яка базується 
на перехресному тлумачення її як цілісної функціональної системи психологічних та на-
ративних структур. Дослідниця запропоновала вирізняти суб’єктні та несуб’єктні форми 
репрезентації авторської свідомості: «Сфера авторської свідомості охоплює сфери свідо-
мостей персонажів та нараторів (які водночас суверенні щодо автора), весь конґломерат 
ідей, розподілених між різними голосами – тобто суб’єктну організацію творів, – а також 
сфери сюжетно-композиційних та жанрово-стильових особливостей, на які автор, безу-
мовно, накладає свій відбиток і які можна розглядати як несуб’єктні форми репрезентації 
авторської свідомості» [8, с.80]. М. Гірняк прагне ідентифікувати авторську свідомість 
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на засадах суто літературознавчих методик, віддаючи перевагу комунікативним есте-
тикам та естетикам змісту. Сучасний російський дослідник О. Кривцун наголосив, що 
«поза всякими сумнівами, один із провідних станів, що супроводять творчість будь-якого 
митця, – здатність і потреба жити у вигаданих ролях, безперервна самоідентифікація то 
з одним, то з іншим персонажем» [14, с.184]. Отже, теорія автора на сучасному етапі 
загальмувалась у розмаїтті концепцій. Можливо варто вирізняти автора не тільки за рів-
нями поетики, наративних інстанцій чи суб’єктності/несуб’єктності, а й за внутрішнього 
структурою самого людського мислення, закони якого здійснюються в свідомості автора 
так само, як і в будь-якій іншій.

Ю. Карнаулов вважав, що автор як мовець проявляється у тексті на трьох рівнях: 
когнітивному, вербально-семантичному та мотиваційному. Авторська свідомість – це за-
вжди когнітивна модель світобудови, що зводиться на засадах уявлень та переконань 
письменника. Сама ж по собі когнітивна модель світобудови складається із системи кон-
цептів епістемологічного рівня. Кожен письменник має власну модель авторської сві-
домості, проте вона складається, за Д. Леонтьєвим, з певного обсягу у нелінійній його 
організації, образу світу, механізмів побудови, механізмів осмислення, внутрішнього 
світу, рефлексії. 

Перші спроби когнітивного вивчення авторської свідомості належать Л. Бутаковій, 
яка обґрунтовуючи основоположний сенс цієї категорії та відштовхуючись від когніто-
логії, писала: «Модель авторської свідомості можна визначити як вербальне відображен-
ня сукупності внутрішніх, впорядкованих, гомоморфних один щодо іншого когнітивної 
(інформаційної, концептуальної, смислової), семіотичної, комунікативної, емотивної 
систем, репрезентованих у тексті» [5, с.76]. А ще така варіація визначення: «Авторська 
свідомість – специфічна модель, що виводиться з тексту, відносно стабільне символіко-
семіотичне відображення сукупності внутрішньо впорядкованих, гомоморфних один 
щодо іншого підсистем когнітивно-концептуальної системи автора, репрезентованих у 
тексті» [6]. Л. Бутакова вважає, що авторську свідомість можна описати на засадах когні-
тивістики та за допомогою відповідної термінології. Зокрема, вона пропонує поглянути 
на авторську свідомість як на когнітивну модель, що складається із численних концептів, 
докладно розглядає етапи моделювання, враховує емоційно-смислову домінанту та на-
магається на основі когнітивістики розрізнити поезію і прозу. Комунікативна домінанта 
тексту також проголошується вагомою та розглядаються різні типи комунікативних мо-
делей тексту. Авторська свідомість у цьому сенсі постає як концептосистема універса-
лізму найвищого гатунку текстової вартісності. «Концептосистемою вважаємо систему 
взаємозумовлених, взаємопов’язаних концептів індивіда, репрезентованих в його мов-
них творах будь-якої величини та комунікативної спрямованості» [5, с.59]. Для іденти-
фікації концептів Людмила Бутакова запропоноувала використовувати також семіотичну 
домінанту тексту, тобто «інваріантні знаки, що, проявляючись, актуалізують домінантні 
когнітивні структури тексту» [5, с.129]. Вона запропонувала власну класифікацію зна-
ків та методику побудови комунікативної моделі тексту. Виразне тяжіння до когнітивної 
методології дозволило дослідниці виділити домінантні та периферійні когнітивні струк-
тури авторського мислення, врахувати когнітивну структуру у семіотичній системі ху-
дожнього тексту, розробити етапи когнітивного моделювання. 
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Для ідентифікації авторської свідомості в когнітивному сенсі можна звернутися до 
практики тлумачення свідомості, мислення та пізнання іншими дослідниками в системі 
когнітивної психології пам’яті. Наприклад, один із родоначальників цього наукового на-
пряму Ульріх Найссер вважав, що все, що ми сприймаємо потрапляє до мозку не у чисто-
му вигляді, а на підготовану схему, яку він назвав «форматом». Потребуючи середови-
ща, наша уява перетворює його на щось зрозуміле та впізнаване для нашої свідомості, 
тобто створює модель середовища, або ж – когнітивну карту. Для авторської художньої 
свідомості вона так само характерна, як і для будь-якої пересічної. Відмінність полягає 
в тому, що авторська свідомість тиражує уявну когнітивну карту з художньою метою, 
часто повторюючись, варіюючи тощо. Когнітивна карта звичайної людини створюється 
з адаптивною метою, для функціонування у певному середовищі. Відмінності у функці-
онуванні когнітивної карти письменника і читача цим вичерпуються. Снування когнітив-
ної карти в авторській свідомості утримується за законом автопоезиса: «Той, хто пізнає, 
не стільки відображає світ, скільки творить його. Він не просто відкриває світ, зриває з 
нього завісу таємничості, проникає до його містерії, але й почасти винаходить його, не-
хай і за подобою природних приладів та форм або стихійних моторів. Має місце неліній-
на взаємна дія суб’єкта пізнання і об’єкта його пізнання. Має місце складне поєднання 
прямих і зворотних зв’язків при їх взаємодії» [10, с.335]. Художній твір – складна схе-
ма самовідтворення авторської свідомості. Створити модель авторської самосвідомості 
на основі теорії автопоезиса цілком можливо. Вона буде базуватись на повторюваних 
сюжетно-композиційних художніх засобах, образах, жанрах, стильових прийомах тощо, 
невипадковість та регулятивність проявлення яких і буде виявом авторської свідомості. 

У. Матурана і Ф. Варела стверджували цілком об’єктивний факт: «Жива система на 
будь-якому рівні організована так, щоб породжувати внутрішні регулярності» [18, с.205]. 
Запорука проявлення такої регулярності в тексті – авторська свідомість, яка скеровує чи-
тача стежиною пізнання. «Ми знаходимо себе самих у цій коонтогенетичній взаємозалеж-
ності не у якості попереднього референтного співвідношення і не в якості співвіднесення з 
якимсь началом, а як невпинну трансформацію в становленні лінгвістичного світу, який ми 
будуємо разом із іншими людськими істотами» [18, с.207]. Оскільки «когнітивні системи 
є динамічними й саморганізованими системами» [10, с.313], то авторська свідомість має 
такі само властивості: вона динамічна та самоорганізована у відповідності від внутрішньої 
нелінійної логіки накопичення знання. Процесс накопичення знання в межах авторської 
свідомості (холістична архітектоніка тексту) має відповідати трьом провідним способам 
автопоезної єдності, окресленим У. Матураною та Ф. Варелою: копіювання, реплікація та 
репродукція. Такий підхід на відміну від розробленого Л. Бутаковою, дає можливість про-
яснити смислопородження та смисловідтворення тексту в межах авторської свідомості як 
вищого рівня текстової організації, на якому відбивається епістемологічна суть письмен-
ницького світогляду так само, як і особливості психіки. Модель авторської свідомості, за Л. 
Бутаковою, як завершена концептосистема семіотичних домінант тексту та його перифе-
рійної когнітивної системи все ж не вичерпує досліджуваний об’єкт, оскільки не розкриває 
динаміку когерентності різнорівневих літературних одиниць тексту.

Принципи копіювання, реплікації та репродукції проявляють не зміст концептосфери 
авторської свідомості, а саме принципи когерентності різних рівнів смислопородження 
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тексту. Наприклад, принцип реплікації у мисленні дозволяє письменнику використати 
наявну художню комбінаторику, адже він так само існує в культурі, як і решта індивіду-
умів. Цей принцип гарантує смисловідтворення тексту. «Виразна особливість феномена 
реплікації полягає в тому, що виробничий механізм і продукт виявляються операційно 
відмінними системами і виробничий механізм породжує елементи, які від нього не за-
лежать», «утворювані єдності історично незалежні одна від одної» [18, с.53-54]. Художня 
свідомість продовжує продукувати образність певного типу, нариклад пейзажну, неза-
лежно від історичних видозмін навколишнього середовища. Авторська свідомість за-
вжди укорінена у певний тип реплікації від народження, детермінована художньою сві-
домістю доби раннього формування смаку, естетики та етики індивідууму. Реплікативна 
функція культурного середовища – частина авторської свідомості.

Принцип копіювання спрацьовує в авторській свідомості внаслідок неможливості 
утворити абсолютну копію чогось в людській уяві. Він поєднує смисловідтворення із 
смислопородженням. Кожна копія має відхилення від оригіналу, нехай незначні, про-
те вони точно існують. Принципи художнього формотворення виринають у класицизмі, 
проте вже мають значні доповнення, а у Просвітницькому класицизмі такі доповнення 
призводять навіть до трансформації художньої системи (наприклад шляхом додавання та 
обґрунтуання сенсуалістичних ідей поруч із картезіанськими), у літературі реалізму від-
чутна реанімація античних / класицистичних / просвітницьких принципів формотворен-
ня, але це також непряме копіювання, врешті, в літературі радянського соцреалізму ми 
знову можемо виявити античність, що пройшла довгий рецептивний шлях у мистецтві. 
Авторська свідомість, будучи здатною на копіювання, ніколи не утворює абсолютних 
копій, тотожних обраному для наслідування зразку. Система відхилень у репрезентації 
давно відомого іноді видається нам «принципово новою художньою системою», проте 
при пильному спостереженні можна побачити в її основі старі істини.

Принцип репродукції людського мислення базується на утворенні розриву між двума 
нетотожними копіями. Такий розрив не передбачає симетрію, тому відхилення від наслі-
дуваного зразка стає сильним та різноспрямованим. І тут уже маємо справу не стільки із 
смисловідтворенням, скільки із смислопородженням. Принцип репродукції в авторській 
свідомості здійснюється через утворення різних форм гіпертрофованості, гіперболізації, 
трансформованості, одним словом, певного дисбалансу думки. 

Основна проблема ідентифікації авторської свідомості лежить в площині неспівпа-
діння вербального вираження й реального мислення. Слово не є прямим відображенням 
думки. Мислення не тотожне мовленню. Л. Виготський з цього приводу висловився так: 
«Думка не співпадає безпосередньо з мовним вираженням. Думка не складається з окре-
мих слів – так, як мова» [7, с.331]. Він наголошував, що прямого переходу від думки до 
слова не існує. На цю закономірність вказував О. Лурія: «Мозкові механізми регулюючої 
функції мови не співпадають з тими мозковими механізмами, які забезпечують звуковий 
чи семантичний бік мовних процесів» [15, с.147]. Врешті й О. Потебня запевняв, що «на 
слово не можна дивитись, як на вираження готової думки» [22, с.32]. Сучасна дослідниця 
М. Савєльєва поглиблює цю тезу наступним чином: «Як сукупність понять, як відобра-
жена предметність, мова виступає знаковою системою; в процесі трансцендування вона 
– один із результатів символізації, який констатує факт відмінностей одного від іншого. 
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Сама ж символізація як розрив між вирізненим і невирізненим здійснюється значно ра-
ніше (але не у фізичному сенсі цього слова), – як підґрунтя того, що з’являються слова, 
в момент до-рефлексії як розуміння того, що взагалі існує здатність розуміти, мисли-
ти, – в момент «впізнавання» себе в осмисленому. Тобто змістовний бік мови є умовою 
здійснення її у світі, а формальний – умовою здійснення її у ”тексті свідомості”» [24, 
с.86]. М. Савельєва як представник постнекласичного розуміння свідомості споглядає її 
як «роз-формовану із послідовним переформуванням», а саме цілепокладання при цьому 
втрачає будь-який сенс, «оскільки ніщо насправді не знищується і не створюється». 

На сучасному етапі науки співіснують два уявлення про свідомість як людський фе-
номен – класичне та постнекласичне. Різниця полягає в тому, що класичне розуміння сві-
домості пов’язане з цілісністю та цілепокладанням, у той час, як постнекласичне – фраг-
ментоване, нелінійне, темпоралізоване, багатовекторне тощо. Тлумачення авторської 
свідомості у постнекласичній традиції іноді діходить до самого знищення досліджуваної 
катеорії: «Структурний зв’язок «автор – текст» виявляється лише зовнішньо нав’язаним 
і тому нічого не прояснює, по суті, ні про текст, ні про автора. /.../ Можна сказати, що 
автор і текст стикаються «випадково», тобто історично, і все, що відбувається між ними, 
відбувається саме «між», а не з ними, – ніби само по собі. Іншими словами, смисловий 
зв’язок автора й тексту здійснюється як «можливий». Тому будь-яка дешифровка чужого 
культурного тексту двозначна та небезпечна, оскільки це породжує ілюзію одержання 
нового знання там, де його не може бути» [24, с.244].

М. Мамардашвілі й О. П’ятигорський збагатили цю сферу категоріями «стан свідомос-
ті», «текст свідомості», «структура свідомості», «сфера свідомості» та приділили велику 
увагу символу як провідному культурному утворенню свідомості, «як особливого вира-
ження життя свідомості» [16, с.27]. Символ – це «експлікація досвіду власного свідомого 
життя» [16, с.171]. Символ є свідоцтвом нашого мислення, здатності на когніцію, адже 
ніде більше він не існує, окрім як у свідомості. «Символи мисляться нами як репрезен-
тації не предметів та подій, а свідомих посилань і результатів свідомості» [16, с.99]. М. 
Мамардашвілі і О. П’ятигорський багато уваги приділили переведенню символів свідо-
мості у знаки культури. Провідну функцію символу як знаку і процесу свідомості вони 
сформулювали так: «...Рефлексивні конструкції контрольованого повторення і відтворен-
ня того, що було раніше спонтанним і неконтрольованим» [16, с.153]. Будь-який символ 
має сенс тільки всередині інтерпретації. «Символ – це річ, яка має властивість індукувати 
стани свідомості, через які психіка індивіда включається до певного змісту (структури) 
свідомості» [16, с.151]. Фактично, вони спробували проаналізувати можливості символа як 
смислопороджуючого комонента авторської свідомості. Сутність символа у їхній концеп-
ції зводиться до рекуренції – навернення індивідуальної свідомості до сфери свідомості 
взагалі. Тож сотворення літертурного символу автором так само вагоме для ідентифікації 
його свідомості, як і певним чином осмисленої свідомості попередньої культурної доби, 
адже «символи мисляться нами як репрезентації не предметів і подій, а осмислених по-
силань і результатів свідомості». «За символом у сенсі конкретності свідомості насправді 
нічого не стоїть, і коли психоаналітики говорять, що існують символи на позначення під-
свідомого, то насправді вони хочуть сказати, що ми не пройшли процедури зворотнього 
декодування символів свідомості...» [16, с.99]. Проблема вивчення авторської свідомості 
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полягає саме в тому, що реконструкція зворотньої процедури смислопородженя відсут-
ня, що авторська свідомість зазвичай аналізується як готовий результат, у той час, як сві-
домість – процесуальна. Когнітивний же підхід орієнтований саме на вивчення процесу 
смислопородження.

Для сучасного стану науки характерні дві провідні тенденції у тлумаченні свідомос-
ті. Зокрема, першу добре висловив Жан-Марі Шеффер: «...Свідомість у когнітивному 
відношенні зовсім не замкнена сама на собі, як це мало б бути при основоположній 
ролі cogito, але залежить від ментальних навичок, які функціонують як конститутивні 
правила» [30, с. 65-66]. Отже, свідомість існує внаслідок дотичності до середовища та 
ним формується, не має незалежного розвитку, детермінована середовищем. Друга ви-
разно сформована в трудах про автопоезис У. Матурани та Ф. Варели: «Найбільш вра-
жаюча можливість автопоезної системи полягає в тому, що вона витягає сама себе за 
волосся та вирізняється з оточуючого середовища внаслідок власної динаміки, але при 
цьому продовжує складати з нею цілісність» [18, с.41]. І в цьому разі середовище не є 
вирішальним фактором свідомості, яка здатна самопороджуватися та самознищуватися 
в межах певних критеріїв. Таке різноспрямоване тлумачення свідомості відображається 
на сучасній художній сфері також двома основними способами або ж – суб’єктними і 
несуб’єктними формами вираження авторської свідомості, сформульованими за В. Ви-
ноградовим, Б. Корманом: 1) якщо припустити, що свідомість більш детермінована, ніж 
автопоетична, то авторська свідомість більше має проявлятися через контекст, підтекст, 
алюзії, коментарі, нотатки тощо; 2) якщо ж припустити, що свідомість більш автопое-
тична, ніж детермінована, то картина змінюється таким чином, що авторська свідомість 
краще увиразнюється в структурі твору, композиції, сюжеті, конструюванні персонажей, 
тропіки тощо. Але на практиці ми бачили, що авторська свідомість може проявлятися як 
згідно до перших критеріїв, так і згідно до других, що у свою чергу, означає: конкретні 
прояви авторської свідомості у тексті зумовлюються індивідуальним характером про-
тікання когнітивних процесів письменника, як у плані когнітивних художніх домінант, 
так і у плані динаміки когерентності різних рівнів смислопородження при переважанні 
автопоезисних або детермінантних орієнтирів автора.

ЛітЕратура

1. Автор і авторство у словесній творчості: зб. наук. пр. / Одеський національний 
ун-т ім. І.І.Мечникова. Філологічний факультет / Нонна Михайлівна Шляхова 
(відп.ред.). – О. : Поліграф, 2007. – 412с. 

2. Барт Ролан. Смерть автора // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Про-
гресс, Универс, 1994. – С. 384-392.

3. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного 
творчества. – М.: Искусство, 1986. – С.9-191.

4. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 
науках // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – С.297-326.

5. Бутакова Л.О. Авторское сознание в поэзии и прозе: Когнитивное моделирование. – 
Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2001. – 283 с.



263

6. Бутакова Л.О. Авторское сознание как базовая категория текста: Когнитивній ас-
пект. Автореферат дис. док. филол. наук. – Барнаул, 2001. http://psycholing.narod.
ru/auto/butak.html 

7. Выготский Л.С. Мысль и слово // Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1999. – 
С.275-336.

8. Гірняк Мар’яна. Авторська свідомість як проблема літературно-теоретичного дис-
курсу // Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуальній 
прозі Віктора Петрова-Домонтовича. – Львів: Літопис, 2008. – С.15-78

9. Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания / В.П. Зинченко // Вопросы 
психологии. – 1991. – No 2. – С.15-36.

10. Князева Е.Н. Концепция инактивированного познания: исторические предпосылки 
и перспективы развития // Эволюция. Мышление. Сознание. Когнитивный подход 
и эпистемология. – М.: Канон +, 2004. 

11. Кодак М. П. Авторська свідомість і класична поетика / М.П. Кодак. – К.: Полігра-
фічний центр «Фоліант», 2006. – 335с.

12. Кораблев А.А. Автор как человек // Проблема автора: онтология, типология, диа-
лог. Межвузовский сборник. – Донецк: ДНУ, 2006. – С.110-123.

13. Корман Б.О. Проблема автора в художественной прозе Ф.М. Достоевского // Б.О. 
Корман. Избранные труды по теории и истории литературы / Предисл. и составл. 
В.И. Чулкова. – Ижевск: изд-во Удм. ун-та, 1992. – 236 c.

14. Кривцун Олег Александрович. Творческое сознание художника: [монография] / 
РАН ; Российская академия художеств ; Федеральное агентство по культуре и ки-
нематографии ; Государственный ин-т искусствознания ; НИИ теории и истории 
изобразительных искусств. – М. : Памятники исторической мысли, 2008. – 360с. 

15. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М.: МГУ, 1998. – 336 с.
16. Мамардавшвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуж-

дения о сознании, символике и языке. – М.: Языки русской культуры, 1997. – 224 с.
17. Масалха Яна Володимирівна. Опозиція «автор-герой» як жанротворчий чинник: 

Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Донецький національний ун-т. – До-
нецьк, 2003. – 19с.

18. Матурана Умберто Р., Варела Франциско Х. Древо познания. Биологические корни 
человеческого понимания. – М.: Прогресс – Традиция, 2001. – 223 c.

19. Меркулов И.П. Когнитивная модель сознания // Эволюция. Мышление. Сознание / РАН; 
Институт философии / И.П. Меркулов (отв.ред.). – М. : Канон+, 2004. – С. 35-64.

20. Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі // Слово і час. – 
2003. – №2. – С.70-74.

21. Портнов Александр Николаевич. Язык и сознание: основные парадигмы исследо-
вания проблемы в философии XIX- XX вв. / Ивановский гос. ун-т / А.А. Брудный 
(науч.ред.). – Иваново, 1994. – 370с. 

22. Потебня А.А. Мысль и язык // Теоретическая поэтика. – СПб.: Филологический 
факультет СПбГУ, М: Академия, 2003. – С.24-59.

23. Райков В. Л.. Сознание и познание III тысячелетия. – М., 1999. – 162с. 
24. Савельева М.Ю. Введение в метатеорию сознания. – К.: Парапан, 2002. 



264

25. Самойлов Олексій Володимирович. Автор та герой як суб’єкти поетичного буття: 
Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Донецький національний ун-т. – До-
нецьк, 2000. – 16с.

26. Созина Е.К. Категория автора в постфиналистскую эпоху // Проблема автора: он-
тология, типология, диалог. Межвузовский сборник. – Донецк: ДНУ, 2006. – С. 
90-107.

27. Соколова О. Ґенеза розуміння феномену свідомості / О. Соколова // Філософська 
думка. – 2008. – No 3. – С. 109-122.

28. Субботский Евгений Васильевич. Строящееся сознание. – М. : Смысл, 2007. – 423 с. 
29. Уилер Гордон. Гештальттерапия постмодерна: за пределами индивидуализма / 

А.Н. Моховиков (ред.и предисл.), О.Ю. Донец (пер.с англ.). – М. : Смысл; ЧеРо, 
2005. – 488с. 

30. Шеффер Жан-Мари. Конец человеческой исключительности. – М.: НЛО, 2010. – 
390 с.

31. Шляхова Н.М. Теорії автора в сучасному літературознавстві // Автор і авторство у 
словесній творчості. – Одеса: Поліграф, 2007. – С.57-77.

32. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 31 с.
33. Юлина Н.С. Тайна сознания: альтернативные стратегии сознания / Н.С. Юлина // 

Вопросы философии. – 2004. – No 10. – С. 125-135; No 11. – С. 151-164.

УДК 821-311.1
Шевченко Л.И.

(Кельце, Польша)

ЭКЗиСтЕнЦиаЛЫ ПАМЯТИ, ВРЕМЕНИ и 
ВДОХНОВЕНИЯ/ТВОРЧЕСТВА в ПовЕСти Б.ХаЗанова 

«даЛЕКоЕ ЗрЕЛиЩЕ ЛЕСов»

Статтю присвячено аналiзу художнiх прийомiв, якi використовує Б.Хазанов для 
представлення у творi переживання/осмислення герoєм екзистенцiалiв пам’ятi, часу 
та натхнення/творчостi. 

Ключовi слова: потiк свiдомостi, архетип, пам’ять, творчiсть.
Статья посвящена анализу художественных приемов, которые использует 

Б.Хазанов для представления в произведении переживания/осмысления героем экзи-
стенциалов памяти, времени и вдохновения/творчества.

Ключевые слова: поток сознания, архетип, память, творчество. 
The article analyzes artistic methods used by B.Khazanov for depicting in his work the emo-

tions/comprehension by the hero the existentials of memory, time and inspiration/creativity.
Key words: stream of conscience, archetype, memory, creativity.

© Шевченко Л.И., 2011



265

Специфика проблематики и особенности ее воплощения в текстах художественных 
произведений позволяют говорить о Борисе Хазанове как о продолжателе традиций про-
зы экзистенциального направления первой волны эмиграции из России – Г.Газданова, 
Б.Поплавского, В.Набокова, В.Яновского, Ю.Фельзена и др. Примером здесь может слу-
жить повесть прозаика «Далекое зрелище лесов» (1998). Как и персонажи названных авто-
ров, безымянный герой Хазанова предстает как саморефлектирующий, объясняющий себя 
человек. Будучи автором нескольких повестей и трех романов, «из которых, правда, ни 
один не удостоился быть напечатанным» [1: 298], он, оставленный третьей женой, уезжает 
из города и пытается «отчитаться перед самим собой <…>. Стать одновременно судьей и 
подсудимым, злодеем и мстителем, да, отомстить себе и отомстить жизни, разведать все ее 
темные углы, где прячутся мерзкие ползучие существа» (с. 310). «Я, – размышляет он, – 
должен был вновь обрести себя. <…> Мое духовное существо было расчленено, ядро моей 
личности было в трещинах. <…> Религия никогда не была моим убежищем. Обществен-
ные идеалы, патриотизм? Я слышать не могу эти слова!» (с. 310). Стремление хазанов-
ского героя подвести итог своей жизни сопутствует его метафизическим переживаниям и 
осмыслению бытия-к-смерти. Не случайно он признается себе: «<…> не в том суть, что, 
оставив позади молодость, я никем не стал, а в том, что я больше не видел смысла своего 
существования <…>. Теперь предстояло вести разговор с глазу на глаз с единственным 
собеседником – самим собою. Или, если угодно, вызвать его на поединок и хладнокровно 
смотреть, как ведет себя под дулом пистолета тот, другой...» (с. 311). 

Художественная модель диалогов героя со своим «я» и его погружения в прошлое 
как свое, так и русской истории, задаются субъектной архитектоникой произведения. 
Его первое предложение («Не так уж далеко пришлось ехать, но когда свернули с шоссе, 
стало ясно, что и к обеду не удасться добраться до местности») может быть отнесено и 
к герою, и к плоскости, в которой находятся он и его брат, и к повествованию от лица 
первоначального автора. Вместе с тем уже в начале второй главы наблюдается сдвиг от 
акториального к я-повествованию, в результате чего перед читателем возникает поток 
сознания главного героя, в котором причудливо переплетаются воспоминания о былом, 
выявляются пересечения субъектных границ самого «я»-героя, его я-«другого» и «я-его-
вспоминаемого и воображаемого», «я-других» и т.п.

Как и герои произведений Г.Газданова, Б.Поплавского, В.Набокова, В.Яновского, 
Ю.Фельзена, герой повести Б.Хазанова в своем постижении смысла жизни совершает 
путешествие вглубь себя. Не случайно вначале он называется автором «пассажиром» и 
«путешественником», а с конца первой главы, когда он поселяется в пустом доме в глу-
ши, то «приезжим», и сравнивается с моряком, «которому предстояло жить на необитае-
мом острове» (с. 295). Для того, чтобы понять смысл своей жизни, герой собирается пи-
сать автобиографию. Однако, уместив на листе эпиграф и «увидев» во тьме своего мозга 
«собственное изображение: так смотрит из омута сквозь толщу воды призрачно-белый 
лик утопленника» (с. 300), он подсознательно чувствует, что из-под его пера выйдет не-
что, уже не сводимое к перечислению фактов и могущих быть подтвержденными до-
кументально событий прошедшего времени. «И хотя я вовсе не собирался возвращаться 
к „литературе”, – думает он, – еще менее предназначал мое сочинение для читателей, 
мысль о том, что я создам парадигму человеческой жизни, так сказать, Автобиографию 
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человечества на примере одной-единственной, не ускользнула от меня, мысль эта маячи-
ла на горизонте сознания. Я убеждал себя, что не это главное. Главное было понять, в чем 
состоял смысл моей жизни, понять, что это значит: смысл жизни. Обозреть хаотическое 
прошлое – не значило ли это обнаружить в нем скрытую логику, тайную принудитель-
ность, о которой мы не догадываемся, пока живем? План, которому мы следуем, но о ко-
тором нам ничего не известно. Другими словами, я должен был сам внести в мою жизнь 
смысл – и, может быть, на этом ее закончить. Я понимал, что имею дело с процедурой, 
напоминающей обмывание и одевание покойника перед тем, как уложить его в гроб» (с. 
301). И в этих рассуждениях и танатологических ассоциациях также видна перекличка с 
встречающимися в произведениях писателей-экзистенциалистов.

Вместе с тем, в отличие от Г.Газданова, Б.Поплавского, В.Набокова и В.Яновского Ха-
занов помещает своего героя не в плоскость инонациональной и чуждой культуры, а в 
контекст советской действительности. Прозаик заставляет героя размышлять о том обезли-
чивающем всех времени, когда человек стал «колесиком и винтиком» в государственном 
механизме и, будучи запуганным вездесущей системой, в своем большинстве не отважи-
вался от не «убегать», чтоб понять свое «я». Хазановскому же герою подобное удалось. 
«Считается, – рассуждает он, – что в нашей стране человек прикован за руки и ноги к го-
сударству: прописка, работа, военкомат, личное дело там, личное дело здесь, все эти цепи 
и цепищи; надо где-то числиться, надо жить на одном месте и так далее. Всевозможные 
спецотделы, управления и целые министерства заняты учетом, сравнением, наблюдением, 
<…>. Да, считается, что человеку некуда бежать, а между тем не так уж далеко пришлось 
ехать, чтобы очутиться там, где я теперь жил или, лучше сказать, затаился, и деревня ка-
залась мне именно такой щелью, и тяжелый каток государства, который разъезжал взад-
вперед и утюжил все подряд, прокатывался над ней и, в сущности, ничего не мог с ней 
поделать» (с. 310-311). Осмысляя себя, герой думает: «Я сошел с поезда жизни на глухом 
полустанке; быть может, – кто знает? – это была конечная остановка. Тут мне, конечно, 
возразят: выключиться из жизни, как это можно себе представить в нашей стране? Жизнь 
тащила всех, хочешь не хочешь, как вода несет щепки. Разобраться в себе, искать смысл 
и оправдание своей жизни? Смешно... <...> Какой там смысл... Привычка к стадному су-
ществованию не располагает к рефлексии; все равно, что танцевать, идя за плугом, как 
сказал, если не ошибаюсь, Лев Толстой. Я убежден, что патриархальное общество облег-
чило переход к крысиному обществу. К поднадзорному обществу, к обществу, над которым 
– над этими толпами, над крышами городов, над каждой супружеской кроватью и каждой 
колыбелью – стояло мертвое светило, огромный мутный глаз государства. Но, слава Богу, 
я разделался со всем этим. Да, я спасся от этой жизни, от паутины человеческих взаимоот-
ношений, от чувства, что постоянно задеваешь кого-то и ты! Я обрел счастье быть самим 
собой, другими словами – счастье быть никем» (с. 371). 

Как и герои произведений экзистенциального направления эмиграции первой волны, 
хазановский персонаж не приемлет каких-либо причислений к организациям, объедине-
ниям, к определенному «кругу общения». Оторвавшись в деревне от всех и всего ради 
главного, герой чувствует, что он наконец-то «свободен – от обязанностей, от рутины 
дня, от телефонных звонков, от женщин, приятелей, добрых знакомых, свободен от не-
обходимости куда-то идти, что-то оформлять, где-то числиться, свободен от государства 
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и мертвого времени народов» (с. 304). Интуитивно он приближается «к какой-то важной 
истине» (с. 304), на уровне подсознания мучившей его прежде. Начиная писать свою 
автобиографию, герой думает: «Может статься, что и живем-то мы, в конце концов, ради 
того, чтобы отдать себе отчет в прожитой жизни, увидеть ее во всем ее стыде и позоре, 
– и тогда, быть может, честное разбирательство покажет, что она была все-таки не такой 
уж постыдной, дрянной и никчемной» (с. 301)., Мысленно погружаясь в прошлое, герой 
«оживляет» его, в нем живет, наблюдая себя и былого и настоящего, и им вымышленно-
го одновременно и изнутри, и как бы со стороны. Этому способствует используемая на 
протяжении всего произведения смена оптики и повествовательной инстанции, заклю-
чающаяся в том, что переживающий определенные состояния и рассказывающий о них 
же и о себе герой выстраивает повествование о себе, употребляя глаголы то в первом, 
то в третьем лице. Одновременно сами образы памяти, в том числе образы его самого, 
во фрагментах, где намечается интерференция голосов его – в роли повествователя и 
его, но уже как героя им пишущейся автобиографии, постепенно утрачивающей факто-
графическую точность и перерастающей в размышления над проблемами бытия, буква-
лизируются и предстают пред ним же во всей их реальности, «включаются» в текст и о 
нем самом, как увиденном им же со стороны, и в поток возникающих в его подсознании 
образов/воспоминаний/переживаний. Так, представляя себя трехлетним, четырехлетним 
и пробуя увидеть себя со стороны, герой вдруг слышит стук в дверь, а открыв ее, видит 
ребенка. Наблюдая за малышом и за собой, герой признается: «На мне – ибо это был 
я – была рубашонка, из которой я успел вырасти, на голом животе штаны, доходившие 
до колен, мои загорелые, детские исцарапанные ноги были в башмаках без шнурков; это 
был я, хоть и не совсем такой, каким я мог себя вспомнить. <…> Мы уставились друг 
на друга, мы были одно и то же лицо, о нас можно было сказать, как гласит известная 
эпитафия: „tu eram ego Eris”, я был тобой, ты будешь мною» (с. 303). 

Воспоминания героя, материализируясь в действительности, отчуждаются от него, 
думающего и пишущего о них. Одновременно и сам он в процессе писания становится 
кем-то другим. Не случайно в его сознании звучит мысль: «Человек, ныне пишущий эти 
строки, с трудом себя узнающий, как змея, сбросившая кожу, – я и не совсем я <…>» (с. 
296). Отчужденный характер приобретает и осмысляемый героем процесс погружения в 
прошлое и процесс думания, сопровождающие его пребывание в полусне. В этом погра-
ничном состоянии его образы памяти, мысли приобретают свою автономность и им на-
блюдаются как бы со стороны. «В вышине, – вспоминает он, – надо мной плыли рисовые 
облака, и такие же прозрачные, невесомые мысли струились на дне моих полузакрытых 
глаз, я думал о том, что в некотором особом состоянии самоотчуждения мы способны 
следить за нашей мыслью, не принимая в ней участия, я думал, что для того, чтобы на-
слаждаться жизнью, нужно, в сущности, отстраниться от жизни» (с. 367). В другом фраг-
менте, воспроизводящем самоанализ героя, читаем: «В полудреме я видел сверкающую 
речку, прибрежные кусты, и, как это бывает, когда засыпаешь, время от времени ловил 
себя на том, что мои мысли принимают причудливый оборот; я следил за ними, как бы 
отделившись от самого себя» (с. 304). Специфически действует на него и алкоголь. Упо-
требив его, герой чувствует, что его сознание расширяется до размеров комнаты, а если 
бы он вышел наружу, «оно вместило бы в себя весь мир до горизонта. Я, – признается он, 
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– заметил, что думаю и воспринимаю себя без слов, думаю о вещах и обозреваю вещи, не 
зная, как они называются, это было новое ощущение, насторожившее меня» (с. 343).

Обращаясь к использованию приемов мнемотехники (способам художественного от-
ражения самих процессов забывания и припоминания) и онирической поэтики, связан-
ной с воспроизведением подсознательного манипулирования образами памяти, Хазанов 
представляет читателю сам процесс переживания/осмысления героем возникающих в 
его сознании картин прошлого. Так, вспоминая свое «последнее лето на даче, последний, 
может быть, день детства» перед войной, герой видит себя и в том времени, и – в на-
стоящем, а деревянные башенки дачной архитектуры, которые его детское воображение 
превратило когда-то «в башни рыцарских замков», становятся импульсом к работе его 
воображения. В представляющем поток его сознания тексте читаем: «Я вспомнил, что 
сегодня как раз этот день. Мы выехали из города накануне <…>; стоя перед калиткой 
в шлеме и латах утром следующего дня, поджидая вражеское полчище, я не знал, что 
вторжение уже началось на рассвете. Я вспомнил, что сегодня как раз этот день, если 
только числа и дни окончательно не перепутались в моей голове, годовщина запоздалого 
переселения. Восстав в моей памяти, он отказывался вернуться в прошлое, как если бы 
в самом деле все совершалось одновременно или если бы русло времени искривилось и 
обогнуло войну, или если бы, очутившись в том времени, я увидел будущее во сне. Тут 
было все, что бывает в классическом сновидении: переправа, дорога, уединенная усадь-
ба; я не верил глазам – лужайка, терраса, деревянная башенка, перед домом веревочный 
гамак на двух крюках, ввинченных в деревья, казались мне плагиатом моего младенче-
ства; я подумал, что сам становлюсь действующим лицом чьей-то памяти или чьего-то 
сна: не я грезил, меня грезили» (с. 332). 

Б.Хазанов, как и представители экзистенциального направления в прозе русской 
эмиграции первой волны, делает своего героя органически неспособным «четко отли-
чать усилия своего „воображения от подлинных непосредственных чувств”» и подчер-
кивает в нем отсутствие интереса ко всем внешним реальным событиям, «доминантное, 
фоновое „чувство прозрачной и далекой печали, вполне беспричинной и чистой”, посто-
янные попытки ощутить ускользающее собственное „подлинное существование”, „лю-
бовь к одиночеству”, чувство чуждости себя другим и миру» [2: 530]. Работая над своей 
автобиографией как над Автобиографией человечества, хазановский герой-литератор, 
поначалу пытающийся в своем писании «покончить раз и навсегда с беллетристикой, с 
вымышленными героями», в конце концов понимает, что он все-таки «порабощен лите-
ратурой и останется ее рабом, даже если не напишет больше ни строчки». Он замечает, 
что его замысел уже «зажил понемногу своей жизнью», а вырисовывающийся в его запи-
сях персонаж запрещает ему жить в той «среде, которая называется действительностью», 
отрицая «за ней право считаться действительностью» (с. 379). Прогуливаясь по деревне, 
герой размышляет: «„Жизнь” <…> сама по себе меня ничуть не интересовала. Словно 
окруженный воздушным пузырем, я бродил по ее дну, я разговаривал с односельчанами, 
с дачниками или кто они там были, чьи голоса глухо звучали в моих ушах, и у меня не 
было ни малейшей охоты описывать этих людей, превращать кого бы то ни было в ма-
рионеток моей литературы. Но из них, как из прошлогодней листвы, гниющих корней 
и упавших растений, должно было вырасти причудливое дерево моего воображения» 
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(с. 379). И в этом его вырастающем «дереве воображения» и та деревня, где поселил-
ся герой, и лес за рекой, и река, – вся действительность обретают мифические черты. 
Ландшафт местности, где он живет, наводит его «на мысль о мифическом времени, где 
ничего не происходит или, вернее, все происходит одновременно» (с. 331). Он буквально 
физически начинает ощущать, что «время текло здесь иначе» (с. 299). Наследуя тра-
диции сюрреалистическиго письма и обращаясь к криптографическим мнемоническим 
символам отсчета времени в передаче потока ассоциаций и состояний героя, к которым 
прибегали Г.Газданов и Б.Поплавский, Б.Хазанов пишет, что, еще поселяясь в избе, его 
«приезжий» сразу увидел «на стене обрывки плакатов и часы-ходики. Приезжий толкнул 
маятник. Маятник покачался и стал. <…> На чисельнике, как называли здесь отрывной 
календарь, стояла старинная дата: возможно, день смерти». Когда же «в окно заглянуло 
выбравшееся из-за туч солнце, «он оглянулся; часы стучали как ни в чем не бывало, 
часы шли <…>» (с. 295). Часы в доме героя идут или останавливаются в зависимости 
от его состояния. Когда на следующий день герой сел писать, «часы, несмотря на то, 
что маятник по-прежнему висел неподвижно, обнаружили косвенные следы жизни», и 
он заметил, что «стрелки за ночь каким-то образом передвинулись» (с. 299). В разгар 
же происходящих с героем событий, в которых и прошлое, и настоящее переплетаются, 
часы показывают «совершенно невообразимое время» (с. 321).

Своеобразными маркерами границ перехода из одного временного пространства в 
другое и их наложения друг на друга являются в представляемой в произведении карти-
не мира текущая за деревней река – река времени и река памяти, переплыв которую ге-
рой попадает в усадьбу ушедшего века (за рекой – в прошлом – «живут иначе»), а также 
вода в ее модификациях дождя, пара, снега, тумана, града и проч. Вода отделяет мир 
живых от мира мертвых, прошлое от настоящего. В повести она заявляется как мифо-
логема природной стихии с ее андрогенностью и амбивалентностью, которая равняется 
порождающему воспоминания героя лону и одновременно могиле прошедшего, памяти. 
Поэтому не случайно герой, вспоминая былое, как бы заглядывает в иллюминаторы уто-
нувшего корабля. Не случайным является и идущий, когда герой приступает к воспоми-
наниям о былом, дождь/снег. Он как бы соединяет небо и землю и очищает от скверны 
и от всего наносного то, что содержится в его памяти и в памяти нации, их оживляет и 
растворяет в сегодняшнем, настоящем. Автор пишет, что уже в первый день по приезду 
за окном героя как бы одновременно «журчал дождь, сыпал снег, река вздувалась, под-
нялись над почернелыми лугами ледяные, желтые от навоза дороги, земля расступилась, 
вода сошла, земля подсохла и оделась травой. Одна беременность следовала за другой, с 
крюков свисали на веревках люльки. Лил дождь. Воды вышли из берегов. Сидя посреди 
избы, как на камне, приезжий окунал ноги в холодный поток; он не старался вообра-
зить, кто здесь жил, зачинал детей, что происходило, а скорее созерцал свое воображе-
ние и вспоминал то, чему никогда не был свидетелем. Река несла прочь обломки жизни, 
предметы, лица. Все плыло и уносилось, и постепенно воды очистились и засверкали на 
солнце. Это была чистая и свободная от воспоминаний стихия памяти» (с. 295). И по-
добные описания в произведении не единичны. Изображением вдруг начавшего падать 
во время пира среди лета снега/дождя, а затем и тумана завершается и вся повесть: «По-
шел град, повалил снег. Снег закрыл до половины низкие окна и завалил крыльцо. <…> 
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Дорога и огородное поле скрылись под волнистыми наметами снега, река сравнялась с 
полями, и призрачные леса с трудом угадывались в дымчато-белом мареве бездыханного 
дня» (с. 427). Марево же и туман, как известно, обозначают переход из одного мира в 
другой. Такую же функцию они выполняют и в данном произведении. В свою очередь, 
далекий призрак лесов является в повести символом того несказанного, что лишь мере-
щится на горизонте сознания героя и к чему интуитивно стремится он сам, – символом 
единения с чем-то высшим и с макрокосмом всего бытия человечества. Мысли о них 
Б.Хазанов приписывает герою, когда тот только начинает писать свою автобиографию, 
еще не подозревая, что она перерастет в сочинение другого порядка. Впоследствии он 
думает: «Далекий призрак лесов. Эти слова показались мне удачным заголовком для 
моего будущего труда. Я начертал их на отдельной странице и любовался ими <…>. Они 
пришли мне на ум еще тогда <…>, когда впервые, выйдя на крылечко, я обвел очарован-
ным взглядом окрестность. Туманная, пепельно-голубая кромка на горизонте, далекий 
дальний призрак – сколько до него ни шагай, никогда не дойдешь» (с. 331). В мифологе-
мах реки, дождя/снега, воды, как и в образах-символах далекого произрака лесов, часов/
времени вспоминаемое/переживаемое и воображаемое/переживаемое героем, индивиду-
альное настоящее и мифическое как бы смыкаются, а все произведение обретает особую 
поэтичность и глубину.

Б.Хазанов показывает, что память его героя включает в себя и «свое», и «чужое/при-
своенное», в том числе то, что закреплено в коллективной памяти нации и в отражающих 
ее артефактах, культурных реалиях и представлениях. Они «оживают» перед ним в его 
снах, в «путешествиях» на другой берег реки времени и в медитациях. Так в одном из 
снов к герою являются из 30-х годов «ночной лейтенант» с помощником из «секретного 
управления» и, приняв его за раскулаченного и сбежавшего из ссылки середняка Громова 
– хозяина дома, в котором он поселился, – обыскивают его и допрашивают. В другом сне 
к нему приходит «ночной человек» – сам лишившийся дома середняк Громов. В третьем 
– снится «двойной человек» – тот же самый «ночной лейтенант» и сержант Семенов, 
допрашивающие его уже в послевоенное время и пытающиеся в его рукописях и днев-
никах обнаружить крамолу. Во время одной из вечерних прогулок герою мерещатся за 
рекой «люди, которых никто не видел и не увидит, неизвестные, непознанные граждане, 
бежавшие откуда-то, куда-то переселявшиеся» (с. 305). Когда же герой переправляется 
через реку, то оказывается в дворянской усадьбе, и живущие там помещики-дачники, 
«эмигрировавшие» из настоящего, ведут с ним беседы о прошлом России и о судьбе 
нации, и в их репликах – отголоски идей Вл.Соловьева, Д.Мережковского, В.Розанова и 
других мыслителей рубежа ХIХ–ХХ вв. 

Так, встречаемый им Барон Петр Францевич доказывает, что весь смысл русской 
истории – «в отречении»: «Славянские племена, устав от взаимной вражды, призывают 
к себе варягов... <…> В поисках веры принимаем греческое православие <…>. Прихо-
дит Петр, и наступает новое, может быть, самое великое и болезненное самоотречение, 
от традиций, от национального облика, – ради чего? Ради приобщения к западной ци-
вилизации, и в результате Россия превращается в европейскую державу первого ранга. 
<...> Остается четвертый и последний шаг – признать религиозное главенство Рима! <...> 
Признав главенство папы, склонившись перед римским католицизмом, Россия завершит 
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великое дело всей западно-восточной истории: осуществит христианскую вселенскую 
империю. Именно Россия, ибо ни одно другое государство не имеет для этого доста-
точных оснований...» (с. 335- 336). С дачниками-помещиками, но уже на устроенном 
пикнике, герой разговаривает о Ницше, о смерти Бога и о судьбе русского народа. Тот 
же барон Перт Францевич ему доказывает, что Россию в свое время погубила монар-
хия, и в частности Николай первый, «который замыслил поставить во главе государства 
бюрократическую верхушку. Оттеснить родовую аристократию, заменить сословное 
общество чиновным. Что ему и удалось. И вот результат: страна плебеев. Общество, 
где естественное деление на сословия заменено искусственными этажами: наверху по-
луграмотные чиновники, внизу быдло. И где, конечно, простой народ, за отсутствием 
внутренних регулирующих и сдерживающих начал, бессознательно тоскует по строгому 
укладу. <…> На Западе был буржуа. А мы не запад. Откуда же им взяться, этим сдержи-
вающим началам? От религии ничего не осталось, церковь пресмыкается перед властью 
<…>. Народ... Изволите сами видеть. Или люмпены, как наш Аркадий, или хамы, на-
подобие милейшего Василия Степановича. Вот что значит остаться без аристократии» 
(с. 375). Причем и «приписанный» в контексте произведения ко второй половине ХХ 
века пьянчужка-колхозник Аркашка, и отвечающий за развитие в этом районе колхозов 
Василий Степанович, и его жена Мавра Глебовна, дарящая себя и свою заботу как вла-
дельцу усадьбы, так и герою произведения, – присутствуют на этом же пикнике. Здесь 
же находится и помещичья дочь Роня-Рогнеда, играющая с героем в «барышню и кава-
лера», проигрывающая с ним сюжетные матрицы произведений русской классики, – и 
их игра вскоре приводит героя к дуэли с самим Петром Францевичем. Все они, как и 
появляющиеся в этой «местности» витязи – святые мученники Борис и Глеб, и как ра-
нее возникающие в снах героя «ночные посетители», относясь к совершенно различным 
периодам русской истории и даваясь в своих наиболее ярких чертах, представляются 
рядом с ним как равнозначные ему персонажи и одновременно культурные архетипы 
«интеллигентного барина-дворянина», «помещика», «философа-сибарита начала века», 
«дворянской дочери-барышни», «простой сердобольной крестьянки», «отдавшего все 
силы строительству нового общества партийца-романтика», обозленного «раскулачен-
ного середняка», «деградирующего колхозника» и «представителей органов». И все они, 
их рассуждения как «чужое/присвоенное» помогают герою в его осознании своего «я» и 
как «я»-индивидуального, и как представителя целой нации.

Изображение переживаний хазановским персонажем событий прошлого и отно-
сящихся к ним состояний, как и «оживление» образов-архетипов и их «включение» в 
настоящее, сопровождаются постоянным показом анализа им самой возможности пом-
нить «свое» и «чужое/присвоенное». Экзистенциал памяти актуализируется в повести 
Б.Хазанова «Далекое зрелище лесов» в переживании/осмыслении героем самих процес-
сов припоминания. И здесь нам представляется важным процитировать то, о чем пишет в 
Т.Бовсунивская, отмечая, что уже «<…> Платон утверждал, что сам акт припоминания – 
это стремление души вспомнить все, что она видела, когда была вместе с Богом. „Память 
обращена к тому, чем божественен Бог. Только человек, который правильно пользуется 
таким припоминанием, посвящается в таинства истины, становится истинно совершен-
ным”. Согласно его концепции, память и тоска связаны, поскольку душа тоскует о том, 
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что она видела в лоне божественного бытия. Плотин развил и углубил платоновскую 
концепцию памяти. Он заявил, что „память не следует трактовать однозначно; существу-
ет память о Мыслящей Первопричине, которая способствует воспарению души; суще-
ствует память о вещах нашей сферы, которая тянет вниз, в наш мир; существует рубеж-
ная память о сферах небесных, которая удерживает душу и там; но все, о чем она помнит, 
– это она сама и то, чем она жаждет стать, поскольку такое припоминание должно быть 
или представлением (то есть знанием с тождеством), или образцом; а в случае с душой, 
сотворение образа – это не восприятие чего-то в смысле впечатления, а видение и состоя-
ние”» [2: 45]. Не случайно поэтому в поисках себя, своего «я» герой Хазанова, обраща-
ясь к своей памяти, постоянно тоскует о чем-то неведомом, а его душа, несмотря на его 
атеистические воззрения, подсознательно устремлена к Абсолюту. Роне он признается: 
«Моя мысль работает, мозг функционирует, выдает нечто хаотически-непрерывное, но в 
том-то и смех, и ужас, что в этой плазме сознания отсутствует полюс, к которому устрем-
лялись бы все потоки; видишь ли, Роня, в человеческом сознании должен существовать 
некоторый абсолютный полюс, неважно, как он называется...» (с. 389). Не случайными 
нам представляются и следующие размышления героя: «Задавшись целью исследовать 
мою жизнь буквально ab ovo, я решил начать, как Тристрам Шенди, с рискованной сцены 
– реконструировать миг зачатия; судя по дате моего рождения, это событие произошло в 
мае. <…> Можно предположить, что то дело происходило на рассвете выходного дня. Не 
хочу называть его воскресеньем, так как революция упразднила христианскую неделю, 
заменив ее шестидневкой, каковая существовала еще в дни моего детства. Итак, сотво-
рение человека произошло на шестой день, после чего создатель вкусил заслуженный 
отдых. Будущие родители вновь погрузились в сон» (с. 323). В данном случае обраще-
ние хазановского героя одновременно и к реалиям времени, и к библейским аллюзиям 
закономерно: пытаясь понять смысл своей жизни, он интуитивно стремится к первона-
чалам, когда его душа была «в лоне божественного». Сами же конкретные воспоминания 
детства у него связаны с памятью «о вещах нашей сферы» и предстают перед ним в той 
мере их структурированности, которая определена в них его возрастом.

«Мои воспоминания о младенчестве, – признается герой, – можно было сравнить с 
клочками разорванного письма, плывущими по воде, с трудом можно было прочесть на 
них размытые обрывки слов. Начиная с какого-то времени, они сменялись более или менее 
четкими эпизодами, подчас даже чрезвычайно четкими, – но это была скорее память о ве-
щах, чем о людях, чьи лица по-прежнему представлялись светлыми пятнами; эти эпизоды 
казались чрезвычайно значительными, хотя невозможно было понять, почему именно этот 
случай, эта, а не какая-нибудь другая домашняя вещь, картинка в книжке, чья-то мимолет-
ная фраза или уличная вывеска впечатались в память; постепенно число их множилось, 
<...> но неразвитость психического механизма, который можно назвать упорядочивающим 
началом, несовершенство, о котором я мог теперь судить задним числом, мешало мне вы-
строить цепочку воспоминаний и поднять со дна памяти то, о чем я, как водолаз, мог су-
дить, лишь обходя вокруг погруженный в ил корабль моего детства, раздвигая водоросли 
и всматриваясь в темные иллюминаторы. Там, в залитых водой каютах, покоилась циви-
лизация вещей, но я мог о ней лишь догадываться. Таковы были первые три или четыре 
года жизни, когда мое „я” было скорее условием того, что все это некогда существовало, 
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нежели чем-то первичным – автономным сознанием. Позже я замечал, что возвращаюсь 
к уже знакомым местам, связь лиц и происшествий была не хронологической, но подчи-
нялась иному закону, вроде того как товары в магазине разложены отнюдь не по датам их 
изготовления; я даже думаю, что сделал некоторое открытие, обнаружив среди завалов па-
мяти область, уже достаточно упорядоченную, но все же еще не подвластную деспотизму 
времени. Вскоре, однако, – само это слово „вскоре” говорит о том, что время взяло реванш, 
– хронологический принцип восторжествовал; начиная с шести или семи лет я обрел не-
прерывность своей жизни и плетусь дальше в своих воспоминаниях, держась за канат вре-
мени» (с. 328-329). Вместе с тем и «канат времени» не помогает герою понять свое «я». Он 
догадывается: «<…> намерение реконструировать свою жизнь – месяц за месяцем, а если 
можно, день за днем, не упустив ни одной мелочи на дне моей памяти, ни одной тени в ее 
подвалах и закоулках, – неизбежно приведет к тому, что я не увижу за деревьями леса» (с. 
328). «Память о вещах нашей сферы» не должна заслонить видения в прошлом главного. 
Но что есть прошлое, само время? – тоже вопрос.

Экзистенциал времени актуализируется в повести Б.Хазанова через представление 
переживания/осмысления героем его неуловимости и субъективных и объективных па-
раметров исчисления. Хазановский герой не просто замечает, что время в деревне «течет 
иначе». «Мы, – размышляет он, – говорим: „течет”, другими словами, обладает извест-
ной скоростью, однако время само по себе – детерминант скорости; отсюда приходится 
заключить, что скорость движения времени есть не что иное, как отношение времени к 
какому-то другому времени. К какому же? К моему собственному. Существуют, следова-
тельно, два времени. Существует всеобщее, неподвижно-плывущее, подобное мертвой 
зыби, одно и то же для человека и камня и, в сущности, нереальное: время вообще. И 
другое, тайное, подлинное, присущее только мне» (с. 299-300). Для героя «время с его 
минутами и секундами существует только в дневном мире, <...> между тем как по ту сто-
рону дня, в пространстве сна, времени нет или оно по крайней мере иной природы» (с. 
415). Герой осмысляет «скомканное, смятое, складчатое время воспоминаний», которое 
он пытается «разгладить, чтобы восстановить то, навсегда ушедшее время жизни», но 
чувствует, что его подстерегает ловушка. «Чем больше, – думает герой, – я втягиваюсь в 
процесс „восстановления”, тем гуще и тесней становится моя память <…>, подробности 
обступают меня <…>, и когда, наконец, я застаю мое „я” уже полностью сформирован-
ным, оно убегает от меня, мелькает за рухлядью жизни <...>. Голоса зовут меня с улицы, 
и мне некогда оставаться наедине с собой. Спрашивается: не есть ли мое „я”, каким его 
возвращает прошлое, чистое „я” воспоминаний, не отягощенное анализом, не удвоенное 
моим сегодняшним „я”, – не есть ли оно простая сумма этих впечатлений? Нечто такое, 
чего попросту нет вне впечатлений, пресловутая чистая доска?» (с. 329-330)

Изображение переживания/осмысления героем памяти и времени неразрывно связа-
но в хазановском произведении с изображением переживания/осмысления самой возмож-
ности что-либо адекватно вспоминать/представлять/осмыслять и затем изображать. Таким 
образом представляющее собой поток сознания героя его же повествование о пережива-
нии им событий прошлого и своих состояний обретает черты метаповествования – пове-
ствования о самой возможности вести это повествование, вербализовать образы памяти и 
их фиксировать на бумаге. Хазановский герой сомневается в том, что «действительность 
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можно описать – во всяком случае, описать однозначно» (с. 359). Даже предаваясь любви 
с Маврой Глебовной, он думает о том, как будет изображать это событие: в представле-
нии в литературе подобных «альковных сцен», как он считает, нет правды. Вместе с тем, 
и сам вопрос о «правде изображения» для него проблематичен. «Если бы кто-нибудь мог 
объяснить мне, что такое правда... – думает он. – Описанная вплотную, когда водишь 
носом по ее шероховатой поверхности, пресловутая правда жизни искажается до неузна-
ваемости. У нас нет языка, который выразил бы смысл любви, ее банальную неповтори-
мость, не жертвуя при этом ее внешними проявлениями. <…> Процесс, описанный со 
всевозможной простотой и трезвостью, который можно представить с помощью букв и 
операционных знаков, алгебра соития, где по крайней мере время, необходимое для того, 
чтобы записать уравнение, совпало бы с реальным временем. Но что такое „реальное 
время”? То, что совершается в считанные мгновения, не может быть рассказано в двух 
словах, требуется нечто вроде замедленной съемки. Физиологическое время должно 
быть заменено временем языка, вязкой материей, в которой вы бредете, словно в густом 
месиве. Время языка растягивает время „акта” или, лучше сказать, время подготовки, 
и обрывается там, где температура рассказа должна была подняться до высшей точки. 
Вместе с ним иссякают возможности языка» (с. 345-346).

Смысл писания для героя, – в самом писании. «Письмо, – размышляет он, – <…> 
вносит порядок в наше существование; письмо <…> укрощает перепутанный до невоз-
можности хаос жизни, в котором захлебываешься, как тонущий среди обломков льда» 
(с. 342). Но этот порядок, увы, не просматривается только в перечислении событий по 
хронологии. Герой признается себе, что его «ошибка – в выбранном способе изложе-
ния, в соблазне объективизма. Я, – размышляет он, – намеревался составить протокол 
свое жизни, пожалуй, что-то вроде естественно-научного описания; мне казалось, что 
таким способом я сумею объяснить самому себе свою жизнь». Однако события сами по 
себе его не интересовали, интересовала «логика внутреннего развития» (с. 358). «Передо 
мной, – признается он, – маячил призрак сверхъязыка, на котором я смог бы ее описать, 
выразить истину о самом себе, как бы выбравшись из собственной шкуры и воспарив 
над своим „я”. Но такого языка не было» (с. 329-330). 

Погружаясь то в полусон, то в мир фантазий, соединяя их в своем сознании с впе-
чатлениями от реальности, герой все более убеждается, что только литература «может 
продемонстрировать, что сон и явь – два равносильных способа нашего существования 
в двоякой действительности» (с. 416), и что для литературы не существует вопроса, что 
– правда, а что – обман, что есть сон, и что – явь. Анализируя свои невербализируемые 
воспоминания и состояния, герой то пытается «вести дневник своей нерешительности» 
и вместо того, чтобы писать Автобиографию человечества, пишет о том, как он будет 
писать, или, «вернее, о том, как не следует писать», то вспоминает свой старый замысел 
«сочинить некий антироман-книгу о том, как не удается написать роман. Сюжет есть, 
все есть, а роман не получается; это и есть сюжет» (с. 362). Он чувствует, что «язык 
может быть помехой для речи» (с. 307). Его самонаблюдения в ожидании вдохновения 
и переживание самого процесса не дающегося ему письма передаются Б.Хазанов с 
помощью погружения читателя в поток его размышлений о ходе работы над рукопи-
сью, о самом писании, думании и о времени. Расхаживая по избе, записывая отдельные 
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фразы и тут же их зачеркивая, герой чувствует, что его мозг продолжает работать, «из 
строя вышел лишь механизм, который превращал поток мыслей в письменную речь». 
Он думает: «<…> а что если пренебречь этим механизмом, забыть о правилах после-
довательного рассказа, о логике изложения, вообще забыть о том, что я должен что-то 
„излагать”, – одним словом: сбросить вериги словесности! Раз навсегда избавиться от 
надзирателя, приставленного к нам, от контролирующего „я”. Пораженный своим от-
крытием, я остановился. Я попробовал исподтишка следить за собственной мыслью: 
предоставленная самой себе, она, как ручеек, устремлялась в каждую выбоину, то и 
дело меняя направление; она перескакивала с одного на другое и откликалась букваль-
но на все; <…>. Одновременно я думал и о другом, и о третьем, мысль моя цеплялась 
за все, что попадалось по дороге, и вместе с тем, вопреки хаосу и кажущемуся разбро-
ду, без моего вмешательства, в ней самой было внутреннее упорядочивающее начало. 
Отнюдь не логика, нет. Я уловил этот принцип, это организующее начало, когда попро-
бовал вспомнить, о чем я думал только что, о чем думал перед этим и перед тем, как ду-
мал перед этим: моя мысль не была клочковатой, не рассыпалась, но каким-то образом 
сохраняла цельность; организатором было не что иное, как время, не имевшее, однако, 
ничего общего с тем, что обычно называют временем, – время моей мысли или, – луч-
ше сказать, время, которое и было моей мыслью. Но я должен был оставаться начеку. 
Неусыпный страж – мое „я” – уже погромыхивал ключами от камеры, и стало ясно: то 
что я пытаюсь сейчас осознать, мои старания сформулировать фундаментальное свой-
ство моей мысли, были сами по себе не чем иным, как вмешательством контрольной 
инстанции» (с. 307-308). «Вывод, – размышляет он, – был следующий: существовало 
и постоянно присутствовало контрольное „я”, назовем его оковами языка, назовем его 
письменной речью; но существовало и нечто другое – непрерывно ткущая себя мысль, 
эту мысль я должен был поймать на лету» (с. 308). Начав торопливо писать о чем по-
пало, «едва успевая заносить на бумагу то, что приходило в голову, не заботясь ни о 
„стиле”, ни даже о том, чтобы заканчивать предложения», герой за полчаса исписывает 
ворох двойных листов и приходит к выводу, «что истинный резон автоматического 
письма в духе какого-нибудь Бретона – не в том, что оно будто бы настигает некое 
первичное состояние нашего сознания. Нет, причина – страх перед пустыней чистого 
листа» (с. 309). Однако преодоление лишь этого страха не вносит «порядка в суще-
ствование». Перечитав все написанное, герой выбрасывает его. «Душа моя жаждала 
покоя и ясности, жаждала языка и стиля, адекватного этой ясности. Как можно было 
об этом забыть? Всякое небрежение языком есть покушение на достоинство личности» 
(с. 309), – заключает он, отрицая тот тип автоматического письма, к которому нередко 
прибегали писатели-экзистенциалисты. Вместе с тем, ни изощренный стиль изложе-
ния, ни само погружение в прошлое, ни осмысление/переживание памяти, времени 
и вдохновения/творчества без приближения к Абсолюту также не открывают ему ни 
смысла существования, ни его «я». Далекий призрак лесов лишь мерещится ему на го-
ризонте, и несмотря на то, что жизнь в его настроениях побеждает смерть, сама она, ее 
апофеоз – изображаемый на последних страницах произведения пир/праздник жизни, 
где настоящее, прошлое, сон и явь торжествуют в единстве, – в его сознании все равно 
предстает как абсурд, подтверждающий мысль о бессмысленности бытия. В парадигме 
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ее, принимаемой им, как и персонажами произведений писателей-экзистенциалистов 
атеистического направления более чем стоически, и даются в хазановской повести эк-
зистенциалы памяти, времени, вдохновения/творчества и бытия.
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Статтю присвячено питанню про християнську концептуальність «Сентимен-
тальної мандрівки» Л. Стерна, яка імпліцитно полемічна щодо секуляризованих ідеалів 
Просвітництва.
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Статья посвящена вопросу о христианской концептуальности «Сентиментально-

го путешествия» Л. Стерна, которая имплицитно полемична относительно секуляри-
зированных идеалов Просвещения.
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The article deals with the question of the Christian conceptualization of «A Sentimental 

Journey» by L. Sterne, which is implicitly polemical regarding secularized ideals of the En-
lightenment.

Key words: sentimentalism, the Enlightenment, theology, dialogue.

Дослідники «Сентиментальної подорожі» Л. Стерна вже відзначали, що справжнім 
результатом мандрівки Йорика виявляється зовсім не те, що він собі планував. Замість 
опису пересувань по різних цікавих місцях і замальовок якихось незвичних подій та ха-
рактерів перед читачем – і самим Йориком – розгорнулося зображення життя душі, і не-
даремно однією дослідницею вжито влучне визначення жанру цього твору: «есей у формі 
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роману» [4, с. 94]. Й інші дослідники відзначають, що справжня дорога Йорика – дорога 
його свідомості, а головні його пригоди – рухи його душі [11, с. 290]. Причому Стерн не-
випадково обирає для подорожі свого героя саме такі країни, як Франція та Італія: їхнє 
відвідування було загальноприйнятим звичаєм, і це звільняло автора від необхідності 
описувати пам'ятки й давало можливість зосередитися на внутрішньому світі людини: 
«головна подорож відбувається по безкрайньому світу людських почуттів», причому «у 
мандрах герой відкриває не лише свій внутрішній світ, але й людську природу взагалі» 
[12, с. 8]. Отож, результат подорожі, як поступово з’ясовується, пов’язаний з «життям 
серця» героя: «What a large volume of adventures may be grasped within this little span of life 
by him who interests his heart in every thing» [20, с. 23]. 

Тут міститься ще одна тонкість: у Старому Завіті термін серце уживався як еквіва-
лент поняття сумління, «внутрішнього голосу», координації власного розуміння речей 
людиною з Божим задумом (у Новому Завіті в цьому випадку уживається слово совість). 
Для секуляризованого письменника це вже дещо інше: «через серце, почуття здійснюєть-
ся внутрішній, органічний зв’язок людини з природою і, дослухаючись до їхнього голо-
су, людина вловлює її веління й закони» [10, с. 217]. То ж яка саме орієнтація запанувала 
врешті-решт в свідомості мандруючого англіканського пастора? 

Адже Біблія, що мусить бути для нього джерелом розуміння, розглядає земний шлях 
людини як небезпечну й спокусливу мандрівку: «Мандрівник я на землі, не приховай від 
мене шляхів Твоїх», – каже Псалтир (Пс. 118:19); якщо згадати, що богослужебна свя-
щеницька риза – фелон – символізує з найдавніших часів плащ подорожуючого, то наш 
пастор начебто тікає від свого служіння, спокусившись утопією побудови раю на землі 
– самими людьми.

Та при більш прискіпливому аналізі виявляється, що секуляризовані ідеали своєї 
епохи Йорик начебто – не без певного напруження й навіть душевних мук – перевіряє 
цінностями більш традиційними й більш для нього важливими, спочатку чи несвідомо, 
а дедалі більше – й свідомо. 

Так, культ розуму, який ми звикли однозначно співвідносити зі спадщиною класи-
цизму, насправді закорінений у церковній схоластиці Середньовіччя, яка, з одного боку, 
розвивала традиції античної софістики, а з другої – базувалася на біблійному розумінні 
переваги мудрості над пристрастю. Не лише Буало, а й «відставлена» ним Біблія вчила 
керуватися розумом, а не емоцією. 

Спочатку Йорик активно розмірковує над порівнянням розуму та почуттів – і завжди 
робить вибір, як належить «сучасній освіченій людині», на користь почуттів. Скажімо, 
світ фантазій та ілюзій дозволяє забути про власні нещастя і, співпереживаючи Енею й 
Дідоні, можна знайти в цьому заспокоєння: «Surely this is not walking in a vain shadow – 
nor does man disquiet himself in vain, by it: – he oftener does so in trusting the issue of his 
commotions to reason only. – I can safely say for myself, I was never able to conquer any one 
single bad sensation in my heart so decisively, as by beating up as fast as I could for some 
kindly and gentle sensation to fight it upon its own ground» [20, с. 73]. Він апелює до самого 
Бога, якого, втім, розуміє поки що як Правителя природи, який, мовляв, створив люди-
ну пристрасною: «If nature has so wove her web of kindness, that some threads of love and 
desire are entangled with the piece, – must the whole web be rent in drawing them out? – Whip 
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me such stoics, great governor of nature! said I to myself – Wherever thy providence shall place 
me for the trials of my virtue – whatever is my danger – whatever is my situation – let me feel 
the movements which rise out of it, and which belong to me as a man – and if I govern them as 
a good one – I will trust the issues to thy justice, for thou hast made us – and not we ourselves» 
[20, с. 78]. 

Проте, тим не менше, самому Йорику оце бажання віддатися почуттям та Природі, яку 
він, подібно, вважає так само рівно гідною поклоніння, що й Бог, приносить зазвичай лише 
шкоду. Стерн показує зворотний бік чутливості свого героя, яка й справді часто межує з 
наївністю або й глупством [3, с. 325]. Цікаво, що Йорик і сам час від часу кепкує зі своїх 
міркувань. Так, спочатку він цілком серйозно й аргументовано доводить, що ув’язнення до 
Бастилії не являє собою нічого страшного навіть для невинної людини. Більше того – якщо 
вона невинна, то через місяць-півтора, коли вона вийде на свободу, вона буде кращою й 
мудрішою, аніж до свого ув’язнення. Водночас цим переконливим твердженням передує 
фраза – «Is it folly, or nonchalance, or philosophy, or pertinacity» [20, с. 59], – яка примушує 
принаймні засумніватися у поданих нижче викладках. Результатом слідування по шляху 
пристрастей є В'язниця, цей стародавній християнський символ рабства духу, в даному 
випадку – символ поневолення духовної людини людиною душевною. Або, як кажуть, дай 
серцю волю – заведе в неволю… Тим більше, що далі слідує історія про шпака у клітці, 
яка не залишає сумніву у помилковості міркувань щодо можливості розгляду ув'язнення 
як блага. Епізод, як ми побачимо, демонструє, що Йорик у черговий раз помилився у сво-
їх мудруваннях. І це взагалі типово для персонажів Стерна, які жорстко обмежені своєю 
схильністю до помилок, що ґрунтується, в свою чергу, на Локківській теорії онтологічної 
«помилковості», розривом між ідеями та реальністю [21, с. 128].

Епізод зі шпаком особливо запам’ятовується – й не лише завдяки яскравому «сенти-
ментальному» забарвленню, а й тому, що він може бути трактований як ключовий, ви-
рішений в дусі символу, образ, що конденсує в собі головну ідею автора: ідею свободи 
живої істоти. Стерн прозоро й відверто співвідносить сценку з птахом, який виявляється 
для нього особливо «інтимним» і важливим образом, з ідеєю «правди мистецтва», почина-
ючи з декларації про ту відразу, яку викликає знаменита Бастилія – ця королівська тюрма, 
з захоплення якої революційним натовпом почалася Велика французька революція. Пре-
краснодушне прагнення наратора-гедоніста закрити очі на зловісні й страдницькі моменти, 
пов'язані з ув'язненням, переривається дивним голосом, сповненим страждання – голосом 
шпака, подібним до голосу дитини, яка жаліється, що «вона не може вийти». Можна сказа-
ти, що це – голос самої Природи, закутої в залізо. Але усе ж таки, й не лише Природи: адже 
образ птаха – старовинний символ людської душі [19, с. 28]. У християнській культурі, як 
це священикові Стерну було добре відомо, птах у клітці може знаменувати ще й неволю 
духу в тенетах тілесного буття. Звідси й дещо неочікуваний для сучасного читача перехід 
від печальної картини Рабства до оспівування «благодатної богині Свободи», але ця кла-
сицистична за ґенезою риторика раптом зміняється гарячою християнською молитвою, в 
якій наратор зрікається усякої – навіть церковної – влади, сигніфікованої «єпископськими 
митрами». Від «мініатюрної» картини пташки в клітці думка наратора переходить до па-
ралелі з людським життям та людською неволею, що підкреслює символічний характер 
стернового узагальнення: «Disguise thyself as thou wilt, still, Slavery! said I,– still thou art 



279

a bitter draught! and though thousands in all ages have been made to drink of thee, thou art no 
less bitter on that account. – 'tis thou, thrice sweet and gracious goddess, addressing myself to 
Liberty, whom all in public or in private worship, whose taste is grateful, and ever will be so, till 
NATURE herself shall change – no tint of words can spot thy snowy mantle, or chymic power 
turn thy sceptre into iron – with thee to smile upon him as he eats his crust, the swain is happier 
than his monarch, from whose court thou art exiled – Gracious Heaven! cried I, kneeling down 
upon the last step but one in my ascent – grant me but health, thou great Bestower of it, and give 
me but this fair goddess as my companion – and shower down thy mitres, if it seems good unto 
thy divine providence, upon those heads which are aching for them!» [20, с. 60]. 

Таким чином, цей фрагмент можна розглядати як символічне узагальнення автор-
ської концепції свободи як природної й Богом освяченої властивості живої істоти – тим 
більше, якщо згадати ще й максиму Христа, звернуту до людей: ви кращі за малих птахів 
(Мв. 10:31). 

І лише спочатку здається, що у стернового Йорика, на відміну від апостолів і апостоль-
ських мужів давніх часів, зовсім немає в душі суперзавдання проповіді віри – що він і справді 
так собі їде – «розважатися», людей подивитися й себе, як кажуть, показати. М. Соколянський 
висловлює цікаву думку про те, що мандрівка Йорика – певною мірою є «анти-мандрівкою», 
у хронотопі роману явно домінує не простір, а час [13, с. 80]. Отож, якщо пригадати афоризм 
Й. Бродського «Час, безперечно, більший від речі», мандрівка Стернового героя відбувається 
не стільки на континенті, по території вільнодумної й охопленої революційними сподівання-
ми Франції, скільки в духовній площині пізнання самого себе. 

Н. Дешковець щодо часу романів Стерна уживає термін «перцептуальний» – час, 
в якому «відбувається сприйняття художнього образу» [7, с. 7]. От і увага стернівсько-
го наратора цілком належить конденсації самої ідеї Мандрівництва, осмисленню, так 
би мовити, архетипу Мандрівника. Невипадково Йорик виводить цілу класифікацію 
мандрівників, серед яких виділяє себе в якості, так би мовити, Мандрівника Чутливо-
го, вкладаючи у це суто альтруїстичний зміст: «<…> and when a few words will rescue 
misery out of her distress, I hate the man who can be a churl of them» [20, с. 12]. Тут наявний 
і важливий психологічний чинник християнської літературної традиції, започаткований 
ще в знаменитій «Сповіді» Августина – сповідальність: «But what were the temptations, 
(as I write not to apologize for the weaknesses of my heart in this tour,– but to give an account 
of them) – shall be described with the same simplicity, with which I felt them» [20, c. 14].

У біблійному світі й, відповідно, в християнській проповіді центральне місце займає, 
як вже мовилося вище, серце/сумління; саме цим визначена ще одна особливість світо-
сприйняття Чутливого Мандрівника: «When the heart flies out before the understanding, it 
saves the judgment a world of pains»; «When the situation is what we would wish, nothing 
is so ill-timed as to hint at the circumstances which make it so: you thank Fortune, continued 
she – you had reason – the heart knew it, and was satisfied; and who but an English philosopher 
would have sent notice of it to the brain to reverse the judgment?» [20, cc. 14, 15].

Але ця безперечна цінність «чутливої людини», «кращої за малого птаха», ускладню-
ється її власною недосконалістю, готовністю чинити зло. Є. Грачова дуже чітко акцентує 
цю амбівалентність головного героя твору: «Складність людини обумовлена складністю 
Натури, що її породила, і Стерну шкода втратити в людині не лише доброчинність та 
схильність до співчуття, але й марнославство й хвалькуватість» [5, с. 27]. Н. Іткіна також 
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відзначає складність людських характерів як типову рису поетики Стерна, доповнюючи 
це міркуваннями про історичні витоки цієї традиції: «Складність людського характеру, 
боротьба контрастів та дисонансів, діалектика протирічного у романі Стерна сягає епо-
хи Ренесансу, коли комічна епоха Рабле, роман Сервантеса, трагедії Шекспіра відкрили 
мистецтву невичерпність людської природи, складні поєднання високого та низького, 
прекрасного та огидного, мудрого та безумного, якою являлася людина геніям Відро-
дження» [9, с. 9]. 

Але Стерна ніяк не можна вміщувати в лоно Ренесансу або Просвітництва. Дійсно, 
амплітуда його почуттів та вчинків гідна не лише персонажа Рабле, а й героя постмодер-
ністського роману. Йорик має численні риси «сентиментального мандрівника»: «пропо-
відує довір’я до почуттів, до мимовільного імпульсу, безпосереднього поривання, пер-
шого враження», але автор «далекий від апології такого героя», а сам Йорик частіше 
за все не може розібратися у природі своїх вчинків [2, с. 11–12]. Побачивши біля себе 
монаха-францисканця, який просить милостиню, автор вище цитованого пасажу вирішує 
не подавати йому жодного су (утім, це може бути вмотивоване не просто як незбагнена 
вередливість, а як характерна для протестантської свідомості відраза до католицького 
монаха – дармоїда й шарлатана в очах дітей Реформації). Та цим справа не закінчується, 
бо Йорик картає себе за цей спалах ворожості; утім, він не занадто строгий до себе: «I 
have behaved very ill, said I within myself; but I have only just set out upon my travels; and 
shall learn better manners as I get along» [20, с. 7].

При цьому жанрове завдання «роману мандрівки», яке в літературі Просвітництва по-
лягало в розвитку процесу виховання героя начебто і зберігається, але водночас підлягає 
майже непомітному іронічному переакцентуванню. В. Шкловський звертає увагу на май-
же дослівне повторення назв розділів у творі, проте це – не помилка письменника, вони 
спрямовані на інше – «дають уявлення про почуття мандрівників. Повторення заголовків 
змінюють уявлення про подорож» [16, с. 239]. Наратор знову зустрічається з тим самим 
ченцем – патером Лоренцо, і вони, аби якось залагодити ситуацію, нюхають разом тютюн, 
а потім обмінюються табакерками. У змалюванні цього сентиментального обміну Стерн 
вдається до майже епічної сили, і Йорик та патер Лоренцо з їхніми табакерками висту-
пають тут майже як Главк та Діомед з їхньою зброєю [22, c. 101]. Спогади про Лоренцо 
набувають в перспективі навіть трагічного виміру, оскільки по дорозі назад, проїжджаючи 
через Кале, наш мандрівник з’ясовує, що патер помер декілька місяців тому: «I had a strong 
desire to see where they had laid him – when, upon pulling out his little horn box, as I sat by his 
grave, and plucking up a nettle or two at the head of it, which had no business to grow there, they 
all struck together so forcibly upon my affections, that I burst into a flood of tears – but I am as 
weak as a woman; and I beg the world not to smile, but to pity me» [20, c. 18]. Отже, ми бачимо 
цілий діапазон емоцій у відносинах Йорика та ченця Лоренцо – від зверхності й ворожості, 
через симпатію – до суму й трагізму. При цьому Лоренцо з його стійкістю до негод та спо-
кійним достоїнством виглядає набагато краще, ніж Йорик, який перебуває в полоні емоцій. 
Західний дослідник А. Кеш цілком слушно зазначає, що для Йорика «добрі почуття склада-
ють якщо не всю доброчинність, то як мінімум дійове підґрунтя доброчинності» [18, с. 56], 
і дослідник протиставляє стабільну доброчинність ченця (а згодом – старого французького 
офіцера, хазяїна осла) – спонтанної чутливості Йорика. 
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І ця, здавалося би, малозначуща зустріч стає причиною розлогих міркувань мандрів-
ника як над природою власних емоцій, так і над людською натурою в цілому. «З’ясування 
взаємозв’язків егоїзму та великодушності, «високої» та «низької» свідомості і складає 
головну мету психологічного самоаналізу, яким постійно зайнятий Йорик-Стерн» [8, с. 
19]. Мабуть, цілком виправданою тут могла би бути паралель із філософією англійського 
просвітителя Д. Юма, який у своїх міркуваннях над людською природою зазначав, що 
одні готові бачити у ній напівбога, інші – навпаки, не бачать в людині нічого доброго, а 
справді людина несе в собі як егоїстичне, так і альтруїстичне начала [6, с. 56]. Втім, дода-
мо, що, на відміну від Юма, Стерн не вважав людську природу незмінною – пригадаймо, 
що він після зустрічі з Лоренцо каже сам собі, що він поводився погано, але сподівається 
виправити це під час майбутньої подорожі. 

Йорик належить до християнської культури. Він виходить з максими Христа «Кращий 
з вас буде вам слугою» (Мр. 10:43), і готовий служити тому, хто поруч, що йде, втім, не від 
якогось сервілізму чи слабкості характеру, а просто з бажання допомогти ближньому. І тут 
варто пригадати, що «повноцінне спілкування – це ще й врахування інтересів співбесідни-
ка, що намагалася утвердити християнська культура: люби ближнього як самого себе. Тут 
співбесідника іменують «сеньйором», «паном», «містером» тощо» [1, с. 43].

Отож, немає нічого дивного в тому, що будь-яку буденну ситуацію наш Чутливий 
Мандрівник трактує в форматі Великої Відповідальності. Скажімо, він щиро втішає вра-
жену горем супутницю й перш за все готовий віддано послужити їй, в кращих традиціях 
лицарства та джентльменства: «I had never quitted the lady's hand all this time; and had held 
it so long, that it would have been indecent to have let it go, without first pressing it to my lips: 
the blood and spirits, which had suffer’d a revulsion from her, crowded back to her, as I did 
it» [20, с. 18]. Та, власне, головним моментом тут усе ж таки виступає прихована еротич-
ність невизначеної й ризикованої ситуації. Для Стерна смисл «чутливості» наповнений 
сексуальністю [17, с. 30]. Але живе поривання серця тут-таки піддається боязкому реф-
лективному розгляду, в ході якого мобілізується і ракурс «Що люди скажуть», і незрима 
присутність Всевидячого Ока, причому в функції, близькій до функції християнських 
янголів, тут виступають алегоричні постаті старовинних моралізаторських трактатів, що 
персоніфікують внутрішні голоси людини. 

Дослідниця Стерна стверджує, що задачею письменника було «навчити нас любити 
світ та своїх одноплемінників» [14, с. 49]. Але ми би додали – не лише одноплемінників, 
але й взагалі людей чи – навіть ширше – світ. І не дивно, що А. Кеш бачить у Стерні 
радикального християнського мораліста, мету життя якого «ніколи не слід шукати в емо-
ційній природі людини і ніколи – у принципі насолоди» [18, с. 117–118].

Така любов багатовимірна й справді не має кордонів; для неї немає «високих» і 
«низьких» об’єктів, які так любив диференціювати класицизм. 
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Харюк І.Р.

 (Чернівці, Україна)

Жанрово-СтиЛіСтичний КоЛаЖ 
у ПоттЕріаді дЖ. роЛінг

Статтю присвячено питанню про жанрово-стилістичний колаж як основний прин-
цип побудови текстів Дж. Ролінг про Гаррі Поттера.

Ключові слова: поттеріада, жанр, стиль,колаж. 
Статья посвящена вопросу о жанрово-стилистическом коллаже как основном 

принципе построения текстов Дж. Ролинг о Гарри Поттере.
Ключевые слова: поттериада, жанр, стиль, коллаж.
Article is devoted to the nutrition of the genre-stylistic Collage as a basic principle of texts 

by J. Rowling about Garrі Potter.
Key words: Potterіada, genre, style, collage.

Проблема жанрової природи творів Дж. Ролінг про Гаррі Поттера не вирішена й 
досі, хоча, як ми побачимо далі, недоліку в дослідниках цього питання начебто й немає. 
Але проблема ускладнюється тим, що письменниця, на відміну від майстрів «високої 
літератури», не занадто мастить собі голову питаннями жанрового або ж стилістичного 
новаторства. Більш того, вона намагається, як може видатися, просто утриматися в річи-
щі жанрово-стилістичних схем традиційної дитячої літератури. А. Одишева у розвідці 
«Феномен Гаррі Поттера у сучасній культурі» демонструє начебто повну відповідність 
циклу романів Ролінг такій собі «формулі» літературних творів для дітей: 1) герой – 
ровесник читача (при знайомстві читача з Гаррі тому виповнюється одинадцять років); 
2) сюжет динамічний, насичений неймовірними пригодами (кожний роман Ролінг – це 
розслідування з великою кількістю чудес); 3) час умовний, дія може відбуватися коли за-
вгодно (у романах про Поттера світ маглів – сучасний, але чарівний світ скоріше тяжіє до 
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стародавності); 4) простір виразно поділяється на «свій» та «чужий» (відповідно у циклі 
романів Ролінг – світ маглів та магів) [8, с. 124].

Але, попри, здавалося би, просте використання класичної схеми дитячого роману, у 
романах Ролінг спостерігається певна жанрово-стилістична специфіка. Адже у класич-
них народних та літературних казках дія відбувається або повністю у вигаданому світі, 
або – якщо це сполучення «реальності» та вигаданого світів, то світ чарівництва – лише 
епізод у житті персонажів. Після низки пригод у чаклунському світі вони повертаються 
до звичайного життя. А у Ролінг, навпаки, «свій» простір – це казковий простір магічного 
виміру, з якого не пропонується повернення – немов з віртуального світу психоделіки, з 
наркотичного, грубо кажучи, полону.

Утім, для сучасної літературної казки ця ситуація не є такою вже нетиповою. У дослі-
дженні О. Екгауз висловлені глибокі думки щодо трансформації мотиву смерті в англійській 
казці протягом останнього століття. Нагадуючи, що чарівна казка народилася з ініціації (яка 
означала символічну смерть) і що смерть у давнину не мислилася як трагедія, а розумілася як 
неухильна даність, що пропонує альтернативну реальність після життя, дослідниця робить 
низку цікавих зауважень. Смерть поступово стала особистим кошмаром, що вона пов’язує зі 
«втратою Бога» у ХХ ст., після чого вона перестала сприйматися як інше життя, інша реаль-
ність, тепер це – остаточний кінець: «чарівний світ, із якого ми чекаємо повернення героя, як 
би весело та цікаво йому там не було, у відповідності до категорії «пам’яті жанру», є нічим 
іншим, як світом Смерті, що природно включений у загальну картину казкового Всесвіту» 
[15, с. 140]. «Герой сучасної літературної казки помирати вже не хоче <…> Відмовляючись 
приймати смерть, герой тим само відмовляється перетинати межу між двома світами, не-
важливо, в якому напрямку. Так чи інакше, герой сучасної чарівної казки може впасти в одну 
із крайнощів: він або відмовляється потрапляти у світ казки та підкорюватися її законам, або 
повертатися з нього до реального життя» [15, с. 140].

Г. Ратке готовий бачити у романах про юного мага традиції «роману виховання», але 
звертає увагу на те, що тут реалізується лише зовнішня канва цього жанру. Нам ніби 
пропонується алгоритм дорослішання Гаррі, але головна схема «роману виховання» 
тут відсутня: герой нічому не вчиться, він не розвивається, залишаючись юним магом-
вундеркіндом [11, с. 150]. 

Отже, дидактична складова дитячої літератури у творах Ролінг достатньо своєрідна. 
Л. Філіппов відзначає, що поступово у циклі все більш очевидною стає думка, що світ 
однозначно складається з ворогів та потенційних зрадників, уже протягом перших трьох 
романів Гаррі у тій чи іншій формі зраджують усі, а Зло стає дедалі сильнішим. На цьо-
му фоні перемоги Гаррі над Злом зовсім не виглядають безхмарними а, можливо, навіть 
морально виправданими: «Що з того, що Гаррі у черговий раз переміг? Перемогти-то він 
переміг, але заплатити за цю перемогу та за своє чудесне врятування прийшлося життям 
такого ж, як він сам, підлітка, учня школи магії <…> Немає більше втіленого Добра. Не-
має, відповідно, й абсолютного Зла. Є зло відносне – його, Гаррі, особисті вороги. Ось 
з ними й треба битися. До смерті. Принц помер. Нехай живе Термінатор» [13, с. 216]. 
Можливо, точка зору критика висловлена занадто категорично, але в цілому тенденція 
вловлена вірно. З кожним романом межі Добра і Зла стають все більш розпливчастими, 
і навіть ті персонажі, що, здавалося, намальовані виключно білою фарбою, виявляється, 
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мають величезну кількість темних відтінків – так, поступово ми дізнаємося про минуле 
Дамблдора, що руйнує його образ як ідеальної людини, що завжди жила за законами до-
бра й справедливості.

Тому варто поговорити про жанрову ґенезу та жанрове завдання авторки романів про 
Гаррі Поттера дещо детальніше.

Найперше, епос про юного мага виростає, безперечно, на ґрунті чарівної казки, яка, 
за В. Проппом, є продуктом розкладення язичницького міфу в епоху християнізації [9, 
с. 113–130], й тут сакральні моменти політеїстичного паганізму цілком втрачають свою 
функцію. Додамо, що у Поттеріаді закладено потенції як казки, так і міфу, що прослід-
ковується навіть на рівні текстологічного аналізу. І. Бреус у своїй розвідці, провівши 
аналіз темпоральних структур текстів Ролінг, говорить про те, що їм притаманні вод-
ночас як фольклорно-казкові, так і міфологічні моделі часу [2, с. 175]. Чарівна казка в 
цілому іронічно ставиться до стародавніх святинь, вона перетворює священний міф на 
дитячу забавку: так, казкова відьма («та, що відає»), жриця дохристиянських культів, 
колись поважна в суспільстві особа, перетворилася на істоту, якою лякають дітей. Цей 
відтінок «гри», певну дистанцію щодо реальності, у творі Ролінг начебто збережено: 
авторка начебто пропонує своїм шанувальникам – завжди є можливість зробити крок 
назад, згадати, що історія перетворення Гаррі Поттера на мага є лише грою фантазії. Але 
це – за рахунок того, що у творах Ролінг можна знайти велику кількість рис традиційної 
казки – тут реалізуються усі основні типи казкових героїв: Гаррі – обранець, універсаль-
ний герой, Рон – вірний друг, зброєносець, Дамблдор та Макгонегел – дарителі, Мелфої 
– шкідники, Волдеморт – символічний дракон, втілення зла [3, с. 141]. Можна згадати 
також наявність чарівних помічників, проблему добра й зла, перемогу головного героя 
наприкінці чергової пригоди тощо. 

Водночас романи Ролінг, як нам здається, не можна називати типовим продовженням 
традицій чарівної казки, оскільки тут є принципові відмінності. Наприклад, І. Мєдвєдева 
та Т. Шишова мають рацію, коли стверджують, що твори Ролінг – не казка, так як героєм 
казки завжди виступає людина, а не чаклун; людина може отримати на певний час чарівні 
якості, але це – винагорода за її поведінку, за особисті якості, що не є випадковим: адже 
казка відтворює модель світу, а світом (принаймні християнським) не повинні правити 
чаклуни та маги [6, с. 6–7]. М. Залєсська стверджує, що у книгах Ролінг антуражем є на-
самперед чарівництво, «якого вдосталь у будь-якій іншій книзі жанру казки або фентезі» 
[4, с. 281]. Судімо самі, хто більше правий.

Та, звичайно, в підґрунті епосу про Поттера лежить не лише стародавній язичниць-
кий фольклор. У західноєвропейській літературі на фундаменті чарівної казки формува-
лися й численні інші жанри – як, наприклад, лицарський роман Середньовіччя, в якому 
герої долали чудисьок і встановлювали царство гармонії. У серію чарівних пригод тут 
органічно вводився авантюрно-пригодницький елемент, фантастика вільно спліталася з 
детективним началом, з розв’язуванням складних сюжетних загадок. Ось і в романах 
Ролінг про юного мага детективно-пригодницька лінія часом ледь не домінує. Історія 
Гаррі Поттера від самого початку «детективна»: син відомих чарівників, він лишається в 
ранньому дитинстві сиротою – батьків Гаррі вбив його постійний сюжетний антагоніст 
Волдеморт. 
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До речі, біографію Гаррі Поттера дослідники часто оцінюють під кардинально про-
тилежним кутом зору. Процитуймо лише деякі позиції. О. Рабинович спостерігає в осно-
ві біографії Гаррі реалії Англії та продовження традицій англійського шкільного роману: 
в Англії в 11 років вирішується доля людини – в яку школу вона потрапить, таким буде її 
майбутнє, і зрозуміло, чому Гаррі так боїться, аби його не вигнали з Гогвортсу і чому він 
відноситься до свої школи зі справжнім британським завзяттям [10, с. 49]. Ю. Аммосов 
бачить в основних віхах життя Поттера реалізацію класичної епічної схеми «принц у 
вигнанні» – народження у шляхетній родині, раннє сирітство, забуття свого походжен-
ня, розкриття таємниці свого походження та тріумфальне повернення [1, с. 161–162]. П. 
Сєнніков звертає увагу на певні паралелі біографій Гаррі Поттера та знаменитого сата-
ніста Алістера Кроулі – так, обидва приєднуються до світу магії у віці одинадцять років 
[12]. А. Чейн шукає імпліцитні пласти в епізодах відкриття Гаррі його минулого, натяка-
ючи, що невипадково саме Хагрід розказує Гаррі, ким він є насправді: на Ньюфаундленді 
термін «Хагрід» використовується для опису когось, хто був зачарований (hagged) чи 
вкрадений відьмою вночі (hag-ridden) [Цит. за: 14, с. 229].

Не буде перебільшенням сказати, що в основі кожного роману про Поттера – детек-
тивна історія, в якій поступово наростає напруження. Сюжети крутяться навколо «детек-
тивних» ситуацій. Ми спостерігаємо дотримання схеми класичного детективу: спочатку 
неясні натяки на те, що щось відбувається, згодом – намагання розкрити таємницю, по-
шуки злочинця, збір доказів, а розгадка чекає читача лише на останніх сторінках твору, 
в ситуації протистояння Гаррі та Волдеморта, коли й розкриваються усі таємниці. Так, у 
першому романі оповідь побудована навколо намагання викрасти філософський камінь 
та підозр навколо професора Снейпа («Гаррі Поттер і філософський камінь»), у другому 
романі спочатку хтось зачаровує мешканців Гогвортсу, а згодом і погрожує вбити когось 
з учнів;у школі чародіїв Гогвортсі з’являються на стінах таємничі погрозливі написи 
щодо «таємної кімнати»; розкриваються таємниці загадкового щоденника Тома Редла 
(Волдеморта) тощо («Гаррі Поттер і таємна кімната») тощо.

Однак самої лише «детективної» лінії було б замало: якраз саме «чарівні» мотиви 
стають у постсередньовічній європейській літературі способом осмислення найважливі-
шого екзистенціального питання: чи є людина господарем власної долі? Досить згадати 
«Фауста» Гьоте і функцію його «магічної» образності. Підтримана романтиками, «фан-
тастична» лінія, тісно сплітаючись з лінією авантюрно-пригодницькою, стає поступово 
гнучкою образною формою для виразу філософського задуму автора. У ХХ ст. усе це 
виокремилося у дві не-ідентичні жанрові сфери: наукову фантастику й фентезі. 

Але усе ж таки перед нами не чистий жанр фентезі, а скоріше – детектив у фенте-
зійному стилі. Якщо продовжити розмову про жанрову складність цих романів, то, нам 
здається, слід впевнено говорити й про жанрові канони фентезі, хоча І. Ратке називає цикл 
Ролінг скоріше антифентезі – завдяки перенавантаженості романів рекламою, описами чи-
новництва і т. п. речами і говорить про «шпигунську» логіку тріллера», бо ж «у світі Гог-
вортса панує тотальна паранойя» і де ніхто, навіть сам головний герой, не звільнений від 
підозр [11, с. 152]. У фентезі ж бо, на відміну від наукової фантастики з її раціоналістичним 
вмотивуванням «чудесного», зберігаються суто казкові риси: події найчастіше розгорта-
ються навколо боротьби Добра зі Злом, а засобом досягнення мети, як правило, стає магія, 
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а не успіхи людського розуму [7, с. 215]. Людина у фентезі – деміург, творець, звільнений 
від влади богів над собою: В. Єшкілєв визначає фентезі як «літературний жанр деміур-
гійного дискурсу»; ним досить влучно зазначено, що майже обов’язковими елементами 
фентезі є: «а) фатум (іноді оприявлений як окультна рівновага Всесвіту, за порушення якої 
настає невідворотня кара), б) жорстка наскрізна дихотомія «добро-зло», в) дефініційована 
ще Ф. Ніцше «amorfati» героїчного чину – «посмішка долі», матеріалізована нагорода від 
вищих сил за над зусилля» [5, с. 592]. Як бачимо, усе це – досить значні екзистенціальні 
вектори людського самовизначення в світі, бачення людиною самої себе й своїх можливос-
тей. Отож, повністю у рамки фентезі романи Ролінг не вкладаються. 

У кожному новому романі Ролінг, дійсно, дедалі більшу роль починають відігравати 
елементи тріллеру – якщо в перших книгах вони більш-менш завуальовані, то згодом вони 
явно привертають до себе все більшу увагу: відрубані голови ельфів-домовиків на стінах 
коридору, жахливі дементори, постійна й майже неминуча загроза смерті – все це стає 
звичайними речами і проявляється навіть на лексично-семантичному рівні. Наприклад, з 
роману «Гаррі Поттер і Орден Феніксу» ми дізнаємося, що родовий будинок Блеків роз-
ташований на Grimmauld Place. Якщо спробувати з’ясувати семантику цієї назви, то тут 
закладена ціла низка асоціацій: «grim» у перекладі з англійської означає «жорстокий, зло-
вісний, похмурий» (пригадаймо, що грімом у Поттеріаді називають великого чорного пса, 
який віщує смерть, і вигляд гріма час від часу приймає Сіріус Блек як анімаг), «maul» – 
«калічити, жорстоко бити», grimorium – гримуар, чорна чаклунська книга.

Отже, можна сказати, що однозначно «втиснути» твори про Гаррі Поттера в якісь ви-
значені жанрові рамки неможливо. Можна тільки говорити про деяке превалювання тут 
традиції жанрів фентезі та детективу. Власне, це типово постмодерністський «жанро-
вий колаж». Ситуація може стати початком розмови про масштаб цього явища у масовій 
літературі такого ґатунку, але це вже тема окремого дослідження.
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ПрЕФигураЦиЯ миФа в романЕ ХХ вЕКа

Міф став одним із центральних понять соціології й теорії культури XX століття. 
У сучасному романі міф використовується як спосіб акцентування певних ситуацій і 
колізій з античної або біблійної міфології (прямим шляхом або шляхом контрастного 
порівняння). Саме техніку префігурації (тобто «уведення» міфологічних мотивів і архе-
типу в роман) розглядає автор даної статті.

Ключові слова: міф, префігурація, полівантність, “логічний реалізм", параболізм.
Миф стал одним из центральных понятий социологии и теории культуры XX века. 

В современном романе миф используется как способ акцентирования определенных си-
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туаций и коллизий из античной или библейской мифологии (прямым путем или путем 
контрастного сравнения). Именно технику префигурации (т.е. «введение» мифологи-
ческих мотивов и архетипа в роман) рассматривает автор данной статьи.

Ключевые слова: миф, префигурация, поливантность, “логический реализм», пара-
болизм.

The myth has become one of the fundamental concepts of xx century sociology and culture 
theory. In the contemporary novel the myth is employed as a mode of accentuation of certain 
situations and collisions from the ancient and biblical mythology ( directly or by means of 
contrastive juxtaposition) . 

Key words: Myth, prefiguration, diversity, “logical realism”, parabolism.

Известно, что во все времена и эпохи мифу отводилась значительная роль в сфере тео-
ретического и философского мышления. Несмотря на различное отношение к мифологии, 
миф стал одним из центральных понятий социологии и теории культуры XX века. По мне-
нию Елеазара Мелетинского, такая реинкарнация мифа основывается на новом, апологети-
ческом отношении, когда миф рассматривается как вечно живое воплощение [1 : 10].

В специальной литературе указывается, что в начале XX века писатели обращались 
к мифу более часто с целью отразить кризисную культурно-историческую ситуацию 
[2 : 67]. В период социальных переломов в интеллигентных кругах Западной Европы 
утвердилось мнение, согласно которому под тонким слоем культуры действуют вечно 
разрушительные, демонические силы, которые непосредственно исходят из природы че-
ловека, общечеловеческих, психологических и метафизических начал [3 : 35].

Стремление вырваться из социально-исторических и пространственно- временных 
рамок с целью выявления общечеловеческой сущности было одной из причин перехода 
от реализма XIX в. к модернизму. В этой ситуации мифология (по причине характерной 
для нее символичности) оказалась весьма удобной для всех, приемлемым «языком» для 
передачи вечных моделей личного и общественного поведения. В процессе рассуждения 
о проблеме «миф – литература» принимаются во внимание две существенные тенден-
ции: а) в современном романе миф используется не как глобальная модель, а как способ, 
который предоставляет возможность акцентирования определенных ситуаций и колли-
зий из античной или библейской мифологии (прямым путем или путем контрастного 
сравнения). Именно технику префигурации (т.е. «введение» мифологических мотивов и 
архетипа в роман) рассматривает английский автор Джон И. Уйат в монографии «Мифо-
логия в современном романе», в которой анализируется около сорока романов XX века 
(в том числе Дж. Джойса «Улисс», Дж. Апдайка «Кентавр»), в которых использован сю-
жет «Одиссеи» Гомера [4]; б) с другой стороны, в специальной литературе выделилось 
своеобразное явление, для обозначения которого в западной критике был принят термин 
«магический реализм» (позднее этот термин приняли и наши литературоведы). 

В отличие от западноевропейского мифологизированного романа XX века, который 
не опирается на фольклорные традиции, в латиноамериканских и афро-азиатских ро-
манах архаичные фольклорные традиции и фольклорно-мифологическое узнавание 
(даже в форме пережитка) сосуществуют рядом с модернистским интеллектуализ-
мом чисто европейского типа. Такая «многослойная» структура является результатом 
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ускоренного культурного развития (особенно в XX в.) этих народов. «Эта своеобраз-
ная культурно-историческая ситуация дает возможность сосуществования историзма 
и элементов мифологизма, социального реализма и фольклора, или вовсе органичес-
кого синтеза», – отмечает известный исследователь латиноамериканского романа XX 
века В. Кутейщикова [5 : 87].

Вышеуказанные тенденции стали знаменательны в 70-80-ых годах для грузинской, 
русской, эстонской, украинской, армянской и других национальных литератур пост-
советских стран. С одной стороны, префигурация встречается в мифологизированных 
романах О. Чиладзе, Ч. Амиреджиби, Г. Дочанашвили, Я. Кросса, Э. Ветемаа и др.; что 
же касается «магического реализма», то он в различном виде и в различной дозе про-
является в разных национальных литературах (Т. Бибилури, Ч. Айтматов, Т. Пулатов, 
А. Айвазян и др.) и объяснение этой тенденции лишь влиянием латиноамериканской 
литературы нам кажется неправомерным. Мы попытаемся проследить указанную про-
блему на примере таких романов, для которых характерны надвременность, надпро-
странственность или наличие нескольких пространственно-временных континуумов, 
что дает возможность выделить еще одну характерную черту романов такого типа – 
разночтение, поливантность, параболичность.

С 70-ых годов под укоренившимся в литературных кругах понятии параболичности 
подразумевалось такое качество реалистической философской прозы, когда с духовной и 
философской точки зрения произведение содержало значительно больше, чем фиксиро-
валось описываемыми в нем явлениями; понятие параболичности подразумевало некий 
прорыв, выход на основные закономерности бытия. Можно выделить два признака парабо-
личности: а) обозримость, что подразумевает подчинение всех сюжетных линий авторской 
тезе. Это подчинение не бросается в глаза с первого взгляда, пока читатель знакомится с 
рядом явлений, но оно чувствуется на протяжении всего произведения и в конце – четко 
вырисовывается; б) с другой стороны – поливариантность, амплитуда которой может быть 
весьма широка (от «чистого бытия» до «предвидения чистым разумом»).

Заметим, что за художественной разработкой мифологических и библейских мотивов 
в грузинской литературе последовало видовое изменение библейских сказаний; художе-
ственная обработка тематики Ветхого и Нового Завета в творчестве разных писателей 
проявилась в различной форме. Иллюстрацией вышесказанного является нашумевший 
роман г. дочанашвили «одарю тебя трижды», в основе сюжетной канвы которого 
лежит притча (наряду с другими библейскими сказаниями) о блудном сыне. У большин-
ства действующих лиц романа есть несколько архетипов (напр. в образе протагониста 
– Доменико – травестированы блудный сын, Спаситель, а также Божье слово).

В связи с вопросом о сюжетном расслоении романа во времени и пространстве впо-
лне можно разделить высказываемое в грузинской литературной критике мнение, что 
оно должно быть связано с вертикальной моделью характерного для грузинского ми-
фологического мышления универсума, который предусматривает деление мира на три 
слоя: поднебесный, средний слой, преисподню [6 : 107-111].

Путешествие Доменико по кругам связано с описанным Е. Милетинским ритуалом 
инициации, который подразумевает отрыв молодого человека от привычной обстановки, 
различного рода испытания, ритуальное очищение и возвращение в родную обстановку. 
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Необходимо отметить, что в Магалсопели время статично, оно не меняется время ста-
новится динамическим тогда, когда Доменико возвращается домой и становится настоя-
щим обладателем отцовского сокровища – первой ризы. Учитывая финал романа, можно 
сказать, что расшифровка понятий времени и пространства основывается на подсозна-
тельном ощущении; обе категории осубъективлены в психике героя, так как все, что про-
изошло с Доменико, было не в действительности, а только в его представлении. 

Целенаправленно употребляет в своем творчестве миф Чингиз Айтматов. Если 
проследить за творчеством писателя, явно заметим, как увеличивается в его романах 
удельный вес мифологизирования, его практические аспекты. В романе «и дольше века 
длится день», по признанию самого писателя, мифы и легенды представляют собой ме-
тод мышления, средство восприятия и интерпретации современности.

Идейно-философскую ось произведения представляет легенда о пастухе Манкурте, че-
ловеке, которого завоеватели силой заставили утратить историческую память, чувство духо-
вного и эмоционального родства с родным народом. Сюжетное расслоение романа содер-
жит три аспекта: линия Анны – Байт (матери Манкурта) во время легендарных сарокезов 
(прошлое); линия Эдигея Жангельдина – современный период (настоящее); фантастическая 
линия исполнителей операции «Обруч» (будущее). Надо отметить, что писатель впервые в 
своем творчестве обратился к фантастике, но разные миры, разные системы взяты им не как 
историческая реальность, а как «правила игры» – чтобы в парадоксальной, гиперболизиро-
ванной форме представить ситуацию, за которой следуют тяжелые для человечества итоги. 

Несмотря на тщательно выписанные даты, главный герой романа Эдигей Жангель-
дин воспринимается независимым от времени и пространства, «вечно земным» обра-
зом, который глубоко ощущает «прошлый опыт далеких времен древнего человека» и 
который «тихо произносит слова погребения, предназначенные всем и каждому, в какой 
бы эпохе он не жил; и так же непреходящих для тех, кому суждено родиться в будущем». 
Таким образом, Эдигей представляет образ-символ, «художественная концепция которо-
го пронизана сознательным историзмом и основывается на осмыслении национальной 
участи как личностной мифологемы» [7 : 215].

Аналогично роману Г. Дочанашвили, и в романе Ч. Айтматова представлена мифо-
логическая целостность мира; в этом мифическо-эпическом мире все взаимосвязано: 
жизнь и смерть, люди и природа, конкретное и абстрактное. Единство природы и бытия 
человека, подчеркивается эпитетом «буранный»; он определяет и человека и верблюда, 
и собаку, и место их обитания. 

К взаимоотношению мира и человека Ч. Айтматов вновь возвращается в рома-
не «Плаха» (1986). Писатель пытается постичь экологические проблемы в связи с 
душевным состоянием человека. По его мнению, грубое вмешательство в природу, 
изменение естественного русла рек ведет к деформации человека, личности. Именно 
с учетом указанного момента роман предстает как единое целое; в противном случае 
нам пришлось бы разделить мнение тех представителей литературной критики, которые 
рассматривают указанное произведение как отдельные автономические зоны, связанные 
авторской мыслью, роман, построенный по принципу коллажа [8].

По замыслу автора, одна из основных сюжетных линий романа связана с линией 
семьи волков (Акбара и Ташчайнар); благодаря особенному полемическому замыслу 
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волки предстают носителями той нравственной силы, благородства, чего так не хватает 
большинству представленных в произведении персонажей. Среди персонажей романа 
(Бостон, Базарбай, Кандалов и др.) особое место занимает Авдий Калистратов. Автор 
попытался вывести совершенно новый образ, показать духовную эманацию «человека, 
который следует вере и идеалу, притом так, что ничем не подкрепляется, никем не вну-
шается [9, 153].

В образе Авдия некоторые критики попытались найти носителя некоего великого 
символа (чуть не Спасителя). В других растерянность вызвал тот факт, что Ч. Айтматов 
искателем нравственных ценностей показал не уже традиционного, укоренившегося в 
литературе, вышедшего из недр народа героя (напр. Бостон), а личность, находящуюся в 
процессе духовного поиска, которая часто ошибается (и, в конце концов, очередная такая 
ошибка оканчивается трагически).

Среди русских литературоведов резкую реакцию вызвало появление в «Плахе» би-
блейских образов Христа и Пилата Понтия. Отмечалось, что сцена их диалога ассоци-
ируется с романом М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (С. Аверинцев, В. Кожинов, А. 
Адамович) [10, 9-10]. На наш взгляд «Мастер и Маргарита» М. Булгакова не является в 
этом случае первоисточником; каждый писатель (христианин или нехристианин) имеет 
право прочитать Ветхий и Новый Завет, по-своему интерпретировать библейский миф, 
который будет способствовать лучшему восприятию представленных проблем. Другое 
дело, насколько творчески подошел автор к этому вопросу, и какое качество художе-
ственной убедительности будет иметь его интерпретация.

Интерес вызывает и вопрос развития хронотопа в романе: если в предыдущем ро-
мане пространственно-временной континуум включал в себя три аспекта (легендарный, 
современный, фантастический), в «Плахе» действие разворачивается в первом и двадца-
том веке; в романе архаическое и архисовременное представлены не отдельно (хотя и не 
рядом), а во взаимосвязи, так как согласно концепции автора открытая в прошлом истина 
обязательно должна быть упрочена будущими поколениями.

Таким образом, стремление литературы к противостоянию этических, эстетических 
категорий увеличило интерес писателей к мифическо-притчевому направлению. В ми-
фологическом романе ХХ века прослеживается усиление параболической поэтики; осо-
бое внимание уделяется проблеме хронотопа (характерны надвременность или наличие 
нескольких пространственно-временной континуумов); на жанровые особенности рома-
на влияют как традиционные, так и современные, характерные для модернистического 
стиля и направления художественные средства (психологизм, мифологическое направле-
ние, фольклорные элементы, «внутренняя речь»). 
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(Харьков, Украина)
 

анаЛиЗ одного СтиХотворЕниЯ: 
(Д. Самойлов. Свободный стих («В третьем тысячелетьи…»)

Стаття присвячена віршу Д. Самойлова, який розглядається у контексті пушкініани 
поета. Наведено, що форма вільного вірша була обрана для висловлювання думки щодо 
російської історії, події якої у культурній свідомості представлені як єдиний сюжет. 

Ключові слова: історизм, ремінісценція, хронотоп, іронічне зниження.
Статья посвящена стихотворению Д. Самойлова, которое рассматривается в кон-

тексте пушкинианы поэта. Показано, что форма свободного стиха была избрана для 
выражения мысли о русской истории, события которой в культурном сознании пред-
ставлены как единый сюжет.

Ключевые слова: историзм, реминисценция, хронотоп, ироническое снижение. 
The article deals with D. Samoylov’s poem, which is considered in the environment of 

the poet’s “pushkiniana”. It’s demonstrated that configuration of free verse was chosen for 
expressing thinking about Russian history, which events in cultural consciousness are presented 
as the whole story.

Key words: historicism, reminiscence, chronotop, ironic decreasing.

Стихотворение «Свободный стих («В третьем тысячелетьи…)» занимает в пушкини-
ане Д. Самойлова свое место. К моменту его создания он был уже автором «Старика Дер-
жавина», «Из детства», «Поэта, Пестеля и Анны», «Святогорского монастыря» и других 
произведений, свидетельствующих о плодотворности и неизменности пушкинской темы 
в его творческом сознании. Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать 
стихотворение «Свободный стих («В третьем тысячелетии…)». Лишь в нескольких ра-
ботах речь заходила о нем, хотя исследователи не предпринимали попыток его целост-
ного анализа.

© Солошенко-Заднепровская Н.К., 2011
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Стихотворение «Свободный стих», разумеется, интересно как самостоятельное про-
изведение. В наследии поэта есть несколько стихотворений, которые названы «Свобод-
ный стих», а в одном из них сконцентрировано отношение к этой форме поэзии:

Свободный стих – 
для лентяев, 
для самоучек, 
для мистификаторов 
(когда без точек и запятых).

Но в руках настоящего мастера 
он являет 
естественную силу речи, 
то есть мысли [4 : 268].

Эта поэтическая декларация, на наш взгляд, дает ключ к пониманию и стихотворения 
«Свободный стих («В третьем тысячелетье…)». Поэт, который полагает, что «Надо быть 
слишком уверенным / в собственной ценности, / чтобы посметь изъясняться / свободным 
стихом» [4: 268], именно свободным стихом пишет о том, как будет обращаться с истори-
ей «Автор повести / О позднем Предхиросимье» [4: 180].

Ст. Рассадин, который упоминает это произведение в связи с особенностями историзма 
Д. Самойлова, замечал: «Существует вечный соблазн вопроса, задаваемого как бы истории, а 
на самом деле себе самому: как могла сложиться судьба народа, если бы… <…> Самойлов не 
то чтобы спорит с этим “если бы”, его просто занимает другое. <…> Герой ”недостоверной 
истории” Самойлова – русская история, какая она есть и какой только могла быть. Или – неу-
ступчивый историзм. Не факты, поддающиеся скептическому пересмотру (у Самойлова есть 
стихи, пытающиеся предугадать произвольную фантазию автора следующего тысячелетия, 
и в них Пушкин едет в серебристом автомобиле с крепостным шофером Савельичем во дво-
рец к Петру Великому, а тот угощает его виски с содовой), но дух, реальное существование 
истории, ее воплощенность в нас, настолько ставшая частью нашего сознания, что сами фан-
тазии на темы истории есть признание ее словно физического бытия» [3 : 65 – 66]. Таким 
образом, даже самойловская фантазия о том, как проявятся «небольшие сдвиги во времени 
– / Лет на сто или на двести» должна рассматриваться как признание «физического бытия» 
русской истории, которая проросла в нас и стала «частью нашего сознания».

В стихотворении создан фантастический сюжет: Пушкин «поедет во дворец / В сере-
бристом автомобиле / С крепостным шофером Савельичем», будет на аудиенции у Петра 
I, преподнесет ему свои стихи и, выходя, кивнет Дантесу. Временные и исторические 
пласты, действительно, смещены, а в текст введен пушкинский интертекст, который обо-
гащает значение за счет многочисленных ассоциаций. Уже во второй строфе возникает 
имя из его «Капитанской дочки», вводимое как образ-символ вечного слуги, вечного без-
ропотного холопа, укутывающего барина в заячий тулупчик. 

«Настоящее» время представлено в произведении упоминанием «серебристого авто-
мобиля» с шофером, «негатива постаревшего Пушкина», напитка, который Петр пред-
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лагает поэту – «виски с содовой», а также финалом, в котором впечатление будущего 
читателя сопоставляется с тем, как наши современники рассматривают «евангельские 
сюжеты / Мастеров Возрождения»:

Где за плечами гладковолосых мадонн
В итальянских окнах
Открываются тосканские рощи,
А святой Иосиф 
Придерживает стареющей рукой
Вечереющие складки флорентийского плаща [4: 181].

Конечно, эта картина является своего рода обобщением зрительных впечатлений от 
полотен эпохи Возрождения, во всяком случае, найти источник одновременного изобра-
жения на одной картине «итальянских окон», «тосканских рощ» и «мадонн» довольно за-
труднительно. Тем более, что св. Иосиф практически не изображался на полотнах свет-
ского содержания. Однако можно высказать предположение, что изображение св. Иосифа, 
находящегося «за плечами» мадонн Д. Самойлов мог видеть в Эрмитаже на картине Якопо 
Каруччи Понтормо «Мадонна с Младенцем, св. Иосифом и Иоанном Крестителем». 

Таким образом, «повесть», в которой Пушкин общается с Петром, так же будет вос-
приниматься читателями нового поколения, как и нынешними зрителями картины эпохи 
Возрождения, не ощущающие в них реальной исторической подоплеки, не узнающие 
места, не понимающие значимости той или иной детали.

Время «прошлое» в стихотворении состоит из двух пластов: времени петровского 
и пушкинского, и это не случайно: Пушкин ощущал свою тесную связь с Петром и по-
святил ему немало произведений. В воображаемой встрече Пушкина с Петром все будет 
выглядеть так:

За креслом Петра Великого
Будет стоять
Седой арап Ганнибал –
Негатив постаревшего Пушкина [4: 180].

Последняя строка отсылает к внешнему сходству поэта со своим предком, интерес 
к которому у Д. Самойлова был огромным. Он не только упоминает его имя, но спе-
циально занимался изучением его генеалогии, о чем свидетельствует, например, на-
писанная им в соавторстве с М. Петровой статья «Загадка Ганнибалова древа» (1988). 
«Человечество имеет долгую историю, – пишут авторы, – но его представления зыбки. 
Многие звенья истории, видимо, утрачены для нас. Народоволец Н. Морозов даже счи-
тал, что отсутствие достоверных документов перепутало всю историю Средневековья 
и, может быть, век или два вообще потеряны. Это, разумеется, фантастическое преуве-
личение. Но если говорить о конкретных исторических лицах, что такие потери неиз-
бежны. И чем дальше в глубь веков, тем больше потерь» [5]. 

Эти слова предпосланы результатам разысканий о «Ганнибаловом древе». «Боль-
шинство людей очень мало знают о своих предках, – пишут Д. Самойлов и М. Петрова. 
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– Иногда до деда, но не дальше. Даже дворянские роды, у которых были генеалогические 
древа, не могут утверждать, что счет поколений у них вполне достоверен и что древа эти 
не фантастичны. Пушкин, как известно, весьма интересовался своей родословной, но 
мог записать лишь семейные легенды. <…> Наш интерес к Абраму Петровичу Ганниба-
лу удесятеряется тем, что он – прямо предок Пушкина. Но оказывается: крона Ганниба-
лова древа еще недостаточно изучена. И в ней таятся неожиданности» [5].

В стихотворении Ганнибал представлен именно предком Пушкина, поэт даже дает 
описание его внешности: «Седой арап Ганнибал», «гортанно произнесет эфиоп», «по-
кашливание старого эфиопа», «улыбнется, / Показывая крепкие зубы / Цвета слоновой 
кости» [4: 180, 181]. «Белокурый» Пушкин, который «курчавясь, выскочит из кабинета», 
его радует. Говоря Петру: «Шаркуны, ваше величество», он не удерживается и улыбается 
в след своему юному последователю. 

В стихотворении Д. Самойлова Пушкин преподносит Петру свое «последнее тво-
рение»:

И Пушкин протянет Петру
Стихи, начинающиеся словами
«На берегу пустынных волн…».
Скажет царь,
Пробежав
Начало,
– Пишешь недурно,
Ведешь себя дурно, – 
И, снова прицелив в поэта рыжий зрачок,
Добавит: – Ужо тебе!.. [4: 181].

Таким образом, Пушкин предлагает Петру прочесть поэму «Медный всадник». Имен-
но этот контекст позволяет пояснить и «положительную» оценку ее Петром, и слова «Ужо 
тебе!..». Первая пушкинская цитата взята из «Вступления»: «На берегу пустынных волн / 
Стоял он, дум великих полн, / И вдаль глядел. Пред ним широко / Река неслася; бедный 
чёлн / По ней стремился одиноко. / По мшистым, топким берегам / Чернели избы здесь и 
там, / Приют убогого чухонца; / И лес, неведомый лучам / В тумане спрятанного солнца, / 
Кругом шумел. / И думал он: / Отсель грозить мы будем шведу, / Здесь будет город заложен 
/ На зло надменному соседу. / Природой здесь нам суждено / В Европу прорубить окно, / 
Ногою твердой стать при море… [3: 170]. Обратим внимание, что и Пушкина тоже совме-
щаются временные пласты: время, когда Петр только задумывал великое строительство, и 
время пушкинское: «Прошло сто лет…» [3 : 171]. «Ужо тебе!..», как известно, произносит 
«безумец бедный» Евгений, когда обходил «кругом подножия кумира»:

И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
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Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! – 
Шепнул он, злобно задрожав, –
Ужо тебе!.. [3: 182].

Эти слова Евгения уже получили многократное истолкование. Напомним, как интер-
претирует их М. Загидуллина: «Жизнь, трагедия, бунт маленького чиновника Евгения 
нужны Пушкину для смены оптики изображения города-системы. С точки зрения вечно-
сти, процветания России, создание Петербурга более чем оправдано. Но с точки зрения 
маленького “винтика” этой системы, цивилизация, заранее обреченная на периодиче-
ские природные катаклизмы (наводнения), по меньшей мере бесчеловечна. Антигуман-
ный смысл Петербургского пространства, затопленного Невой, губящей тысячи жизней 
простых жителей города, показан в поэме как единственно возможный. Протест Евгения 
(грозное “Ужо тебе!” в адрес изваяния Петра) – оправданный отчаянием психологиче-
ский жест, не снискавший авторского сочувствия. Тщательное уничтожение в тексте сле-
дов авторской прямой оценки – один из важнейших художественных приемов в <Мед-
ном всаднике>, провоцирующий прямо противоположные интерпретации. Петербург не 
хорош и не плох, он единственно возможен и достаточен в своем существовании. Бунт 
героя будет неизменно наказан верным стражем Петербурга – его создателем, превра-
тившимся в исполинскую медную фигуру» [1]. У Д. Самойлова, конечно, реализуется не 
весь пушкинский подтекст этого выражения: оно использовано, скорее, как ироническое 
снижение. Петр возвращает автору слова его героя, используя их в ином значении. Если 
у Евгения это был протест, обращенный в будущее и связанный с судьбами Петербурга и 
самой России, то у Д. Самойлова Петр произносит эти слова, пригрозив молодому поэту 
за скверное поведение. 

Интересно проследить, как смещаются пласты времен и в следующей строфе:

Он отпустит Пушкина жестом,
И тот, курчавясь, выскочит из кабинета
И легко пролетит
По паркетам смежного зала,
Чуть кивнувши Дантесу,
Дежурному офицеру [4: 181].

Имя человека, ставшего причиной личной трагедии поэта и его убийцей, в этом 
контексте глубоко символично: он только дежурный офицер в покоях Петра. Пушкину, 
«легко» летящему по залам дворца, еще только предстоит пережить известные читателю 
события, он еще, по словам Ганнибала, «шаркун», «белокурый внук».
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Итак, в стихотворении Д. Самойлова путем смещения временных пластов достиг-
нуто представление о единстве русской истории, отдельные сюжеты которой (правле-
ние Петра, творчество Пушкина и его смерть) через столетия будут восприниматься как 
единый сюжет так же, как мы сегодня воспринимаем как нечто единое многовековую 
ренессансную эпоху, имеющую совершенно разные черты в разных странах и разных 
периодах ее развития. Современный зритель и читатель не трудится над тем, чтобы уста-
новить хронологию и разобраться в деталях, он воспринимает события, происходившие 
много веков назад как единое целое. В стихотворении Д. Самойлова петровская эпоха и 
пушкинское время взяты как бы с точки зрения многовекового будущего, сжимающего 
прошлое. Но глубоко симптоматично, что это «прошлое» состоит из важнейших для рус-
ской культуры имен как кодов: Петр Великий, открывший России Европу, Ганнибал, пре-
док Пушкина и И. Анненского и Дантес, символ убийства великих поэтов. «Свободный 
стих», таким образом, позволял «настоящему мастеру» передать «естественную силу» 
его представлений, «мысли» о русской истории. Она находилась в центре его творческих 
поисков, но эта тема требует отдельного изучения.
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нЕКроЛогичЕСКаЯ СтатЬЯ в наСЛЕдии Ю. тЕраПиано

Стаття присвячена особливостям некрологічної статті у літературно-критичній 
спадщині критика російського Зарубіжжя Ю. Терапіано. Аналізуються прийоми ство-
рення некрологічної статті, виявляються притаманні цьому різновиду некролога риси, 
а також індивідуальні пошуки критика у цьому жанрі.
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Ключові слова: некролог, некрологічна стаття, некрологічний нарис, письменниць-
ка критика.

Статья посвящена особенностям некрологической статьи в литературно-
критическом наследии критика русского Зарубежья Ю. Терапиано. Анализируются 
приемы создания некрологической статьи, выявляются присущие этой разновидности 
некролога черты, а также индивидуальные черты критика в этом жанре. 

Ключевые слова: некролог, некрологическая статья, некрологический очерк, писа-
тельская критика.

The article is devoted to particularities of obituary article in literary-critical heritage of 
critic of Russian-language literature abroad Yu. Terapiano. Methods of creation of obituary 
article are analyzed, these variety distinctive features of obituary are emerged and also 
individual features of critic in this genre.

Key words: obituary, obituary article, obituary essay, writer criticism. 

Некролог является весьма характерным жанром для литературной критики Ю. Тера-
пиано. И это понятно: он жил за границей, был свидетелем многих драматических со-
бытий в жизни русской эмиграции, в том числе, ухода из жизни видных деятелей русской 
литературы и искусства в изгнании. В обеих книгах его критических статей некролог пред-
ставлен в различных жанровых разновидностях. Так, в книгу «Встречи» помещен некро-
логические очерки «Памяти Давида Кнута» [2 : 215- 216] и «Мать Мария» [2 : 115-118], а в 
самую известную книгу критика «Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924 – 
1974)» вошли некрологические статьи. Как пишет Б. Перхин, «…критик должен обладать 
не только даром аналитика, ученого, исследователя, но и талантом писателя, литератора, 
художника. Критик – человек безусловно грамотный в науке и в вопросах художественной 
речи и способный сам ими воспользоваться» [1 : 7]. Это тем более верно, когда речь идет о 
критике-писателе или поэте, каким был Ю. Терапиано. Потому разновидности некролога 
окрашены у него глубоко индивидуальным содержанием.

Так, скажем, смерть выдающегося писателя стала толчком к осмыслению всего его 
творчества в некрологической статье Ю. Терапиано «Борис Зайцев». Он пишет, что уход 
писателя – «большая потеря для русской литературы. Ушел последний представитель 
Серебряного века, писатель, до конца своей жизни являвшийся для нас олицетворением 
лучших наших преемственных традиций» [3 : 284]. Значение Б. Зайцева как художника 
устанавливается критиком в связи с тем, каким он был человеком, «державшимся в сторо-
не от всяких споров и столкновений, которые неизбежны в литературной среде» [3 : 284]. 
В некрологической статье постоянно сопрягаются эти две стороны личности Б. Зайцева – 
писатель и человек. Разумеется, автор некролога использует прошедшее время, что харак-
терно для некролога в целом. Однако оценка вклада писателя в историю русской литера-
туры потребовала от Ю. Терапиано использовать форму высказывания, подтверждающую 
актуальность вклада Б. Зайцева. Приведем такой характерный пример. 

Ю. Терапиано освещает путь писателя: «Он активно отталкивался от зла, не прини-
мал безбожия и отрицания духовных ценностей, не был способен ни на какой компро-
мисс ради каких-либо внешних выгод» [3 : 284]. Во времена революции писатель «про-
давал свои вещи, стоял в очередях», но несмотря на лишения, принимал участие в судьбе 
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других писателей «и даже крестьян своего бывшего имения» [3 : 284-285]. Характери-
стику его особенностей как писателя критик начинает так: «Борис Зайцев не принимает 
зла, он умеет дать должную характеристику всем, кто является его проводниками, но он 
не ненавидит никого» [3 : 285]. Эта оценка потребовала от критика настоящего времени, 
что подчеркивает вневременной характер заслуг Б. Зайцева перед русской литературой. 
Особое значение им придает духовность писателя, посвятившего себя, в том числе, и 
созданию биографий великих русских святых и подвижников. «”Этому” Борис Зайцев 
был верен всю жизнь» [3 : 288], – заключает критик некрологическую статью. Обратим 
внимание, что его собственная позиция по отношению к творчеству писателя не прояв-
ляется прямо, а лишь в выборе тех аспектов, которые он выделяет для того, чтобы отдать 
дань памяти современнику.

Иная задача стояла перед Ю. Терапиано как создателем некрологической статьи «Сер-
гей Шаршун». Она построена, в основном, на его личных воспоминаниях, т.е. имеет силь-
ный мемуарный элемент: «…когда в 1924 г. я познакомился с С. Шаршуном» [3 : 304], «Я 
при этом не присутствовал…» [3:305], «Я говорил все время…» [3 : 307] и пр. Причем 
критик оговаривается, что пишет лишь о том периоде жизни, когда С. Шаршун был писа-
телем, а не художником – «об уже писали люди более компетентные» [3 : 308]. Потому на-
ряду с воспоминанием об умершем возникает оценка его литературной деятельности. Ю. 
Терапиано полагал, что главным вкладом писателя в русскую литературу следует считать 
его роман «Долголиков», состоящий из нескольких частей и публиковавшийся в течение 
десятилетия. Критик намечает основные достоинства этого произведения, бегло высказы-
вается о главном герое и образной системе в целом, об умении С. Шаршуна «соединять 
”низкую действительность” с высокой, идеалистической настроенностью своего Долголи-
кова и, несмотря на его уединенность и даже подчас ”подпольную психологию”, вводить в 
его рассуждения и разговоры настоящую лирику» [3 : 307]. 

Как и прочие некрологи в наследии Ю. Терапиано, этот начинается с сообщения о 
том, что скончался С.И. Шаршун. Однако завершается он необычно: критик, обычно 
стремящийся дистанцироваться от своего «героя», здесь признается в своих личных 
ощущениях, впечатлениях: «Последний раз на выставке последних произведений С. 
Шаршуна в феврале 1974 года я с удивлением рассматривал его ”белую симфонию” и 
другие картины, которые потом, как я слышал, тут же на месте были проданы все до 
одной. Тронут я был и тем, что на панихиду по С.И. Шаршуну в церкви на рю Дарю 
пришло очень много иностранцев, в том числе директора музеев и представители фран-
цузской художественной критики. А эту статью я посвящаю памяти его – в тех же самых 
словах, в которых Сергей Иванович сделал мне надпись на своем каталоге на француз-
ском языке на выставке: ”Au bien aimable et vieil ami…”» [3 : 308]. 

Некролог «Сергей Маковский» (1962) представляет собой очерк творчества. Ю. Те-
рапиано, откликаясь на смерть человека, которого он хорошо знал, на первый план вы-
двигает не свои собственные воспоминания или переживания, а вклад С. Маковского в 
литературу, его отношение к собственному творчеству. Здесь, как и в некрологе «Борис 
Зайцев», критик стремится оценить и его человеческие качества, и художественные до-
стоинства его произведений. «В литературной жизни эмиграции, особенно в послевоен-
ный период ее существования, Сергей Константинович играл большую роль, – пишет 
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Ю. Терапиано. – Он, во-первых, был ”живым примером”, ”живой памятью” ушедших 
времени для послевоенного поколения новой и прежней эмиграции, хранителем жур-
нальных традиций, а особенно – чистоты русского языка» [3 : 181]. Вторая особенность 
личности Маковского состояла в том, что у него был сложный характер, «он бывал горяч 
или придирчив, по нескольку раз меня свое отношение к тому или иному поэту (класси-
ку или современному, русскому или иностранному – безразлично), до последних дней 
обладал способностью увлекаться, открывать, превозносить, потом, разочаровавшись, 
низвергать – переживал все, как будто он был молодым человеком» [3 : 181-182]. 

В структуру некрологического очерка включены несколько личных воспоминаний, 
однако сам Ю. Терапиано отмечает, что намерен описать «два периода жизни», причем 
для воссоздания тех лет, когда он жил в России, будет прибегать к вступительной статье, 
предпосланной изданию сочинений С. Маковского. Такой подход характеризует Ю. Те-
рапиано именно как критика и исследователя литературы, оперирующего справочными 
изданиями или материалами, собранными иными исследователями.

Некрологический очерк завершается несколькими абзацами, посвященными поэзии С. 
Маковского. Ю. Терапиано называет его сборники стихов и цитирует неизданное стихот-
ворение поэта [3 : 186]. Однако все всем, что он пишет о поэте, чувствуется особое, личное 
отношение. Примечателен такой фрагмент: «Как сейчас вижу: лежит он у себя в халате, в 
красных сафьяновых туфлях и читает чей-нибудь сборник стихов, делая пометки на полях 
– порой добродушные, порой очень злые» [3 : 185]. Это воспоминание как бы подтвержда-
ет первое наблюдение критика – о противоречивом характере С. Маковского.

Осмысляя особенности некролога как литературно-критического жанра, В. Перхин 
пишет: «Еще в первые века христианства в церковные книги вносили короткую факти-
ческую запись – для памяти. Это было ”слово о мертвом” – таков буквальный смысл тер-
мина ”некролог” в переводе с греческого. <…> Новое развитие культура литературно-
критического некролога получила в Серебряном веке» [1 : 164]. Можно сказать, что Ю. 
Терапиано в своих некрологах соединил традиционные черты некролога с индивидуаль-
ным подходом к оценке писателя, сложившимся под влиянием опыта функционирова-
ния этого жанра в начале ХХ в. В них наряду с датами жизни и смерти, перечислением 
обстоятельств жизненного пути присутствует личное отношение к творчеству. В некро-
логических статьях и заметках он находил место и для выражения чувства, и для оценки 
произведений, причем, следует отметить, что они совпадали с теми высказываниями, 
которые встречаются в его литературно-критических статьях. 

В литературной критике Ю. Терапиано зачастую заходит речь о смерти, и тогда в струк-
туре статей, рецензий, литературных портретов входит некрологический элемент. Критик 
нередко описывает сцены похорон или прощания с писателем, цитирует выдержки из от-
кликов на его смерть близких современников. Эту особенность его критики определило само 
время, которое, скорее, было щедрым на безвременную смерть, чем на полноценную жизнь. 
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надЛЮдина в ПроЗі в. ПЕЛЕвіна
(на матеріалі романів «Generation П» та «Ампір V»)

Дана стаття присвячена питанню вивчення процесу деконструкції ніцшеанського 
образу надлюдини в романах В. Пелевіна «Generation П» та «Ампір V». В ході аналізу 
даних творів зроблено висновок про те, що концепція “ніщо” втілена, з одного боку, 
в симулякрівному гіперпросторі, а, з іншої, – в надреальності безпредметного інобут-
тя, володіє статусом формотворного принципу структури твору, усвідомлення якого 
необхідне не лише для аналізу системи образів, але і в ширшому сенсі: для формування 
загального уявлення про постмодерністську цілісність.

Ключові слова: архетип, віртуальний гіперпростір, образи-двійники, зіккурат, си-
мулякр, дзеркальна метафора, уявне осереддя, периферія, надпорожнеча, Самість, точ-
ка збірки, мандала, герой-андрогин, цілісність.

Данная статья посвящена вопросу изучения процесса деконструкции ницшеанского 
образа сверхчеловека в романах В. Пелевина «Generation П» и «Ампир V». В ходе анали-
за данных произведений сделан вывод о том, что концепция “ничто”, воплощённая, с 
одной стороны, в симулякривном гиперпространстве, а, с другой, – в сверхреальности 
беспредметного инобытия, обладает статусом формообразующего принципа струк-
туры произведения, осознание которого необходимо не только для анализа системы об-
разов, но и в более широком смысле: для формирования общего представления о пост-
модернистской целостности. 

Ключевые слова: архетип, виртуальное гиперпространство, образы-двойники, зик-
курат, симулякр, зеркальная метафора, мнимое средоточие, периферия, сверхпустота, 
Самость, точка сборки, мандала, герой-андрогин, целостность. 

The given article is devoted to the analysis of the deconstruction process of Nitshe’s char-
acter of Superman in V. Pelevin’s novels “Generation P” and “Ampir V”. As the result of the 
analysis a conclusion was made that the concept of “nothing” is embodied, on the one hand, in 
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simulark hyperspace, and, on the other hand – in supernatural non-figurative other-existence. 
The concept has the status of structure-forming principle of the given work of literature. It is 
necessary to realize the significant role of this principle for both the analysis of the system of 
characters and, in wider extend, for forming a general conception of postmodern wholeness. 

Key words: archetype, virtual hyperspace, character’s double, ziggurat, simulacrum, mir-
ror metaphor, ostensible focus, periphery, super-emptiness, Selfness, point of assemblage, man-
dala, character- androgyne, wholeness. 

 
Ідея надлюдини є важливою і дискусійною проблемою в ніцшеанознавстві і осно-

воположною концепцією сучасної метафізики людського існування [8]. При цьому, на 
думку Ю. Шичаніної, даний феномен не ставав об’єктом систематичного аналізу в сучас-
ному гуманітарному дискурсі [11]. У літературознавстві проблема дослідження образу 
героя-надлюдини є складним завданням через відсутність сформованих методів аналізу 
представленої концепції. Дійсно, звичні традиційні підходи щодо вивчення внутрішньо-
го світу не виправдовують себе, оскільки сучасний автор не приділяє уваги такому опи-
сові свого героя. Постмодерністські персонажі зазвичай схематичні, позбавлені глибини 
зображення характерів, їх вчинки обмежені переважно роллю «homo ludens» (людини, 
що грає). Такою є думка деяких літературних критиків про творчість відомого російсько-
го письменника В. Пелевіна: Л. Данілова, К. Балода, Г. Ішимбаєвої, Е. Проніної та ін. 
Через подібні зауваження про відсутність яскравих, глибоких характерів, про стереотип-
ність образів «оцифрованих» людей, їх праці носять зазвичай публіцистичний характер. 
Для наукового осмислення даної проблеми, на наш погляд, необхідно зробити спробу 
перегляду критеріїв оцінки постмодерністського героя. Для досягнення даної мети ми 
ставимо наступні завдання: 

1) провести короткий огляд ніцшеанівського уявлення про концепцію надлюдини; 
2) вивчити способи деконструкції даного образу в творчості В. Пелевіна; 
3) знайти можливості для виявлення цілісної структури концепції сучасної надлюдини.
«Повість про справжню надлюдину» – підзаголовок одного з останніх романів В. Пеле-

віна «Ампір V» – має подвійну тимчасову структуру: з одного боку, в нім міститься вказівка 
на традиційну концепцію «надлюдства», популяризовану в XIX столітті, з іншої – алюзію 
на спробу її переосмислення в теперішній час. Перед тим, як почати аналіз пелевінського 
образу героя-супермена, звернімося, в першу чергу, до короткої характеристики концепції 
надлюдини Ф. Ніцше. Згідно з дослідженням німецького літературознавця Л. Берга, вона 
характеризувалася трьома стадіями розвитку: на початку дороги герой – вільна людина, 
витончений егоїст, що стоїть «по той бік добра і зла». Другий рівень розвитку – об’єднання 
подібних до нього волелюбів в благородний стан, який формує власне вчення про мораль-
ність. Нарешті, третій рівень характеризується появою власне самої надлюдини. Ф. Ніцше 
творить її портрет лише декількома імпресіоністськими штрихами: надгерой представляє 
«квінтесенцію його нової аристократії», мрію мрії, суть всіх бажань [2 : 65-67]. 

Романи В. Пелевіна «Generation П» та «Ампір V» оповідають про схожу історію 
сходження людини на зіккурат. Дані твори, розділені інтервалом в сім років, у багатьох 
відношеннях можуть розглядатися як романи-«двійники»: їх головні герої, сюжетно-
композиційні структури і ідейний фон володіють очевидною подібністю. Дана схожість 
виражається таким чином: 
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1. Подвійні імена героїв вказують на їх місію сходження від повсякденного життє-
вого досвіду до надлюдських реалій: ім’я Вавілен (Вова) вказує на назву Вавілонської 
башти, а ім’я Рама (Рома) відноситься до одного з аватарів бога в індуїзмі.

2. Обидва невільні: вибір Вавілена обумовлений містичним фатумом, а Рами, окрім 
таємничого провидіння, ще і додатковий органом, другим язиком, який надбаний ним під 
час примусового перевтілення, і диктує йому вибір поведінки.

3. Сходження героїв на ідентичні зіккурати вінчається шлюбом з богинями. Підтвер-
дженням існування андрогінної надлюдини служить структура імені героїні-богині в 
романі «Ампір»: Гера (гера і рама). Подібне зіставлення дає підставу розглядати даних 
персонажі як дублюючий образ одного героя-двійника (Вавілен-Рами), що структурно 
ускладнюється сходженням до висот професійно-містичної кар’єри.

Приступаючи до вивчення системи персонажів даних романів, деякі літературні кри-
тики обмежують своє дослідження аналізом руху героїв вгору-вниз по багатоступінчас-
тому зіккурату, «нанизуючи» на дану вертикальну вісь структуру композиції образів (К. 
Д’якова, Л. Салієва та ін.). До певної міри такий метод дослідження тексту прийнятний 
в зіставленні композиційних образів, проте, на наш погляд, він не здатний повністю ви-
світлити всі смислові рівні. Вважаємо, що конструктивний крок до переосмислення да-
ного підходу робить С. Антоненко, який стверджує, що намагаючись зрозуміти сучасний 
твір, не «можна міркувати в звичній читачеві системі координат», тобто починати аналіз 
з образу головного героя [1 :.176]. Відправною точкою замість цього має бути вибрана 
центральна метафора – виходячи зі світогляду буддиста В. Пелевіна, – концепція по-
рожнечі як справжньої суті всього. Проте яким чином порожнеча може що-небудь фор-
мувати, зокрема, в застосуванні до літературного твору: сюжетні лінії, систему образів, 
внутрішній світ героя і т.д.? Для людини із західним складом розуму дане питання може 
здатися абсурдним. Проте, як уточнення, доречно пригадати одну з головних формул 
буддизму: «форма є порожнечею, а порожнеча – формою» [9]. Згідно з даним визначен-
ням, беззмістовна порожнеча насправді існує («порожнеча є»), а форма їй тотожна, отже, 
обидва компоненти цілісності володіють рівноправним статусом. 

Зважаючи на те, що концепція порожнечі є центральною смисловою категорією тек-
сту, будь-який рух по зіккурату виявляється насправді суцільною фікцією. Дане мірку-
вання підтверджується життєвим кредо автора, вираженому в його есе «Міст»: «мене 
втішає те, життя подібне до прогулянки по мосту, який я зневірився перейти. По суті, 
я інколи думаю, я і не робив в житті нічого іншого, лише міряв кроками цей висячий 
відрізок дороги, – міст, який я хотів перейти» [4 : 351]. Зіккурат, як своєрідний верти-
кальний перехід між середньостатистичним способом життя і розкішним матеріальним 
«добробутом», в цьому значенні може розглядатися як образ-двійник моста, повислого 
в порожнечі. Романи В. Пелевіна «Generation П» та «Ампір V» відрізняються від даного 
есе тим, що в них міститься не просто вказівка на всюдиприсутність порожнечі. В них це 
поняття набуває, на наш погляд, цікавого художнього втілення в головній міфологемі – 
грошах, що наповнює не лише простір внутрішнього і зовнішнього світу, але і виходить 
далеко за рамки людського уявлення про світ, оскільки даний образ в зображенні автора 
вказує на існування паразитичної віртуальної надсвітової істоти – Мамони, яка хоч явно 
не представлена в тексті, але завжди мається на увазі, будучи всюдиприсутньою [7]. 
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Хоча гроші управляють світом, людськими відносинами і індивідуальною свідоміс-
тю, насправді вони – порожні. Так, Вавілен Татарський отримує наступне повідомлення 
в ході спіритичного сеансу: «Чорна сумка, набита пачками стодолларових купюр, вже 
стала найважливішим культурним символом і центральним елементом більшості філь-
мів і книг, а траєкторія її руху крізь життя – головним сюжетотворчим мотивом. Точніше 
сказати, саме присутність у творі мистецтва цієї великої чорної сумки генерує емоційний 
інтерес аудиторії до того, що відбувається на екрані або в тексті» [5 : 141]. Автор, в особі 
героя роману «Ампір V», уточнює дану думку вказівкою на те, що гроші є фіктивним фе-
номеном людського розуму: «гроші – це барвистий сон, який люди бачать, щоб пояснити 
щось таке, що вони відчувають, але не розуміють» [6 : 224]. 

Письменник, що поставив собі за мету допомогти читачеві бачити життя глибше 
його поверхневого шару («Навчіть думати по-новому», – просить свого вчителя Гера [6 
: 173]), розглядає складне філософське питання природи грошей в ході діалогів, з яких 
переважно складається його роман «Ампір V». Неодноразово підкреслюючи факт, що 
гроші – це «життєва енергія» в розумах людей («баблос»), яким харчуються вампіри, 
автор намагається показати, що гроші знаходять буття не тоді, коли вони візуально вті-
люються в купюри, а в процесі переходу з матеріальної плоскості в екзистенціальну і 
навпаки. Так, автор вустами своїх героїв стверджує: «гроші не існують поза розумом», 
«На них перетворюється його життєва енергія... Людина думає, що видобуває гроші для 
себе. Але насправді вона видобуває їх із себе» [6 : 175, 177, 222]. 

Звертаючись до теми людської свободи, письменник помістив своїх героїв в погра-
ничні ситуації, де занурившись в ірреальність сновидінь, ЛСД-практик і спіритичних 
сеансів, учні, в улюбленій пелевінській парадигмі, дістають від свого «духовного» на-
ставника доступ до таємних знань про природу світу і людини, на підставі яких і по-
винен ґрунтуватися подальший вибір їх вчинків. Внутрішній, нестатичний стан через 
постійну необхідність вибору, в певному відношенні, можна рахувати своєрідним зі-
ккуратом ((рух/нерух = буття/небуття), як і було схематично накреслено автором в його 
життєвому кредо в есе «Міст»). Не роблячи жодного вольового зусилля звільнитися від 
всепроникаючих потоків грошової енергії, герої, рухаючись по видимих сходах зіккура-
ту, внутрішньо перебувають в екзистенціальній несвободі, яка веде їх в нікуди. Зрештою, 
підлеглість світовому порядку підводить персонажів пелевінських романів до особового 
краху: розчиненню «я» у віртуальному гіперпросторі. Таким чином, зіккурат представ-
лений у вигляді дороги, що має дві сторони, зовнішню і внутрішню, зв’язанних між со-
бою надзвичайним чином: подорожній, що вступив на неї, і рухається (зовнішні події 
на буттійному світі), і не рухається (все наповнює небуттєва порожнеча у внутрішньому 
плані). Якщо зовнішній рівень виражений за допомогою лінійного розвитку сюжетно-
композиційної лінії, то внутрішній зашифрований на глибинному, символічному рівні 
тексту. При цьому взаємозв’язок між двома «виворотами» дороги виражений за допо-
могою впровадження елементів внутрішньої, символічної структури, в зовнішню. На 
символічному рівні структуротворчим символом, на наш погляд, є мова/язик («язык»). 
Не дивлячись на те, що художнє втілення він знаходить в другому романі, «Ампірі V», 
мотив «поглинання» світовою грошовою енергією, що існує в колективному несвідо-
мому, присутній в «Generation П» не у меншій мірі. Проте, даний образ у «Ампірі» не 
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лише знаходить буття в художньому просторі, не лише наділяється антропоморфними 
рисами, але і дає ключ до дешифровки твору. Структура центральної метафори дзер-
кальна, оскільки представлена у вигляді двох образів-двійників: верхній (піднебінний, 
міфологічний) і нижній (природний) язики розташовані один над одним подібно двом 
взаємовідзеркаленим лінзам, причому верхня позиція є домінуючою, оскільки саме їй 
відводиться роль контролера і посередника. Розташований в центрі голови, він, в схема-
тичному вигляді, відтворює картину світобудови, втіленої в художньому тексті. Верх і 
низ сполучені одним початком: грошовою енергією, яка, подібно до енергії світла, ство-
рює взаємовідзеркалення двох елементів структури, а також, на композиційному рівні, 
змушує «віддзеркалювати» всі образи один в одному, оскільки кожен з них – від голо-
вних до другорядних – або віддає грошову енергію, або харчується нею. У цьому сенсі, 
створюваний автором образ надлюдини, завдяки дзеркальній метафорі, знаходить своє 
буття в художньому тексті у вигляді своєрідного «дзеркального коридору», де образи 
героїв проектуються один в одному, чим і пояснюється їх багатогранна схожість. Так, 
у своєрідній ієрархії, що представлена в «Ампірі» халдеї-піарники стоять над людьми, 
над халдеями – вампіри зі своєю царицею-богинею, і над останніми – надсвітовий Ма-
мона, мова/язик1 якого, очевидно, контролює всіх. Подібна структура спостерігається і в 
«Generation П»: над простими людьми поміщені копірайтери, над ними – кріейтори, над 
якими – богиня Іштар. Кожен з даних персонажів володіє над-статусом в порівнянні з 
попереднім рівнем існування. Виходячи з цього, збірний образ надлюдини з’являється у 
вигляді структури-матрьошки, де попередній образ «вкладається» в наступний, будучи 
його відображенням в мініатюрі. Розширена до світових масштабів в кінці оповідання, 
дана конструкція може бути уподібнена езотеричному дзеркальному храму, мандруючи 
по якому душа покликана пізнати себе через бачення граней свого «я». Зважаючи, що всі 
дзеркальні осколки (як система образів), підпорядковані мотиву загального поглинання/
виробництва грошової енергії і є спотвореними формами головного органу – Мови/Язи-
ка («Языка»), можна передбачити незавидну долю читача, що мандрує разом з героями 
по просторах езотеричного виміру тексту, що розширюється. Обводячи поглядом типові 
дзеркальні осколки і збираючи їх в своїй уяві в єдину форму, у величезному дзеркалі-світі 
замість людського віддзеркалення читачеві неважко побачити один гігантський язик (або 
одну гігантську мову) світових масштабів. При цьому даний збірний образ парадоксаль-
ний: відомо, що множинні дзеркала, відбиті один в одному, зрештою зводять віддзер-
калення до повного ніщо. У контексті досліджуваних творів можна ясно стверджувати, 
що дане Ніщо – єдиний художній образ, який має багатогранну структуру відображень, 
володіє, принаймні, однією головною характеристикою: він негативний за природою, а 
за способом прояву – агресивно-всепоглинаючий. Вказівкою на факт небуттійного по-
глинання персонажів, що входять у світ Задзеркалля, служить, власне, ім’я Татарського 
– Вавілен. Згідно історії про Вавілонську башту-зіккурат, вона так і не була добудована 
унаслідок змішення мов. Проте якщо в біблійному оповіданні фрагментаризація єдиної 
мови послужила причиною утворення порожнинного простору замість вершини башти, 

1 В тексті слово «язик» має одночасно два значення: «язик» як тілесний орган та «мова» як засіб 
спілкування. 
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то в оповіданні В. Пелевіна «мовний простір» володіє не відцентровою, а доцентровою 
силою: об’єднуючись в гіперболічний образ, він поглинає героїв, ведучи їх до загибелі. 
Переступаючи межу можливого і переходячи в світ очікуваної суті всього, герої, всу-
переч бажаного перевтілення в надлюдину, що підкорила вершину, перетворюються на 
пустотних антигероїв. Використовуючи термінологію Ю. Тинянова, герой в даному ви-
падку з’являється «як уявний центр роману» [10 : 146]. 

Звідси виникає важливе для вирішення авторської «головоломки» питання: а хто 
ж тоді, власне, є «справжньою» Надлюдиною? Враховуючи ідею «Відкритого твору» 
У. Еко, на наш погляд, можливо відповісти на це питання таким чином: зрозуміти ба-
гаторівневу ієрархію сенсів можна, лише «відбивши» світ твору через інше дзеркало 
– в просторі свого «я». Пояснюючи цю позицію звернімося до світогляду письменни-
ка, що представляє собою «інтертекстуальне» змішення буддизму і езотеризму (інтер-
ес до останнього багато в чому зумовлений впливом ідей письменника К. Кастанеди 
[2]). Згідно моделі людини К. Кастанеди, головне в структурі особи, – його енергетична 
суть, зосереджена головним чином в «точці збору», завдяки якій людина здатна за ба-
жанням «збирати» свій світ. Для того, щоб перенаправити увагу людини від відомого 
до невідомого, в езотеричних практиках важливо вміти перемістити точку збору (фо-
куса) із зовнішньої позиції, як у багатьох людей в повсякденному житті – у внутрішнє. 
Наприклад, сновидіння вважаються в езотериці «дверима» в «другу увагу», яка сприяє 
усвідомленню і впорядковуванню невідомої інформації. Своєрідний резервуар для збе-
реження уваги сновидіння знаходиться в піднебінній області рота, що збігається з опи-
сом місця розташування образу язика в романі В. Пелевіна, завдяки якому він створив 
центральну метафору внутрішнього простору [7]. Подібне місце в буддизмі іменується 
надпорожнечею (шунья) – нульовою, вищою формою свідомості. Саме до даного центру 
повинен прагнути будь-який пілігрим, «мандруючий» по «змінених» станах свідомості. 
При зіставленні даної картини розуму зі свідомістю антигероєв стає зрозуміло, що спо-
живчий розум має «точку збору» на периферії – окружності сфери розуму, що нагадує 
коло сансари. Рух по даній лінії у такому разі подібний до «дурної» нескінченності: будь-
який образ зрештою загине в лінійному ряді своїх власних віддзеркалень. Таким чином, 
текст авторської думки підпорядкований одній ідеї: щоб змінити споживчий погляд на 
зовнішній світ, потрібно змінити функцію дзеркальця свідомості: не вбирати в себе від-
дзеркалення світу, а «відбивати» його, зберігаючи внутрішню порожнечу. На наш по-
гляд, авторський натяк на необхідність подібного хіазмічного перевертання міститься в 
заголовку роману, де остання буква майже точно відтворює перевернуту першу: «АV». 
Таким чином, «справжньою» надлюдиною В. Пелевін пропонує стати своєму нелітера-
турному героєві: проникливому читачеві, який, з авторською допомогою, може побачити 
в своїм дзеркалі-свідомості зашифровану карту-мандалу, визначити своє місце в ній і 
змінити структуру розуму через зосередження на точці зібрання в центрі сутності, де 
не існує образів. Своєрідною вершиною художнього образу зіккурату у цьому випадку 
є глибинний центр читацької свідомості, де відбувається істинна, з точки зору автора, 
метаморфоза свідомості в понад-свідомість, людини – в надлюдину. 

В результаті аналізу образу сучасної надлюдини в романах В. Пелевіна «Ампір V» та 
«Generation П» можливо зробити декілька висновків. 
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1. Дана концепція припускає здатність усвідомлення перспективи вдосконалення 
свого «я» за допомогою переходу від масового до вищого, чистішого розуму і вольового 
втілення даної перспективи в індивідуальному досвіді самопізнання.

2. Дві категорії людей: масова і надлюдина, мають однакову суть, але різну струк-
туру внутрішнього світу. Процес просування по надсходах самобуття здійснюється за 
допомогою зміни точки зору («точки збору») в структурі свідомості. Щоб зрозуміти, 
яким чином активізувати потенціал структури, необхідно вийти з неї – іншими словами, 
об’єктивувати свій розум, і таким чином перемогти його.

3. Категорія «ніщо», втілена, з одного боку, в симулякривному гіперпросторі, а, з іншо-
го – в надреальності безпредметного інобуття, набуває статусу формотворчого принципу 
структури твору, усвідомлення якого необхідне не лише для аналізу системи образів, але і в 
ширшому сенсі: для формування загального уявлення про постмодерністську цілісність.
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Колосова С.В.

(Харьков, Украина)

«дитЯ аЛЛаХа» н. гумиЛЕва: ПрЕтЕКСт и интЕртЕКСт

Стаття присвячена осмисленню деяких особливостей поетики п'єси М. Гумільова 
«Дитя Аллаха», встановлюється мета стилізації і виявляються форми інтертексту. 
Показано, що претекстом твору є не конкретний твір іншого автора, а група текстів 
світової літератури .

Ключові слова: претекст, інтертекст, стилізація, притча.
Статья посвящена осмыслению некоторых особенностей поэтики пьесы Н. Гуми-

лева «Дитя Аллаха», устанавливается цель стилизации и выявляются формы интер-
текста. Показано, что претекстом произведения является не конкретное произведение 
другого автора, а группа текстов мировой литературы.

Ключевые слова: претекст, интертекст, стилизация, притча. 
The article is devoted to the understanding of some features of the poetics of the play 

Gumilev's «Child of God» goal of stylization is established and identifies the form intertext. 
Shown that the pretext product is not a specific product of another author, and a group of texts 
of world literature .

Key words: pretext, intertext, stylization, a parable.

Драматическая сказка «Дитя Аллаха» была написана в 1916 г. и впервые публиковалась 
в 6 и 7 номерах журнала «Аполлон» за 1917 г. Как полагают Д.И. Золотницкий и М.Д. Эль-
зон, она задумывалась поэтом как пьеса для театра марионеток [3: 387]. Такой театр созда-
ли П.П. Сазонов и его жена искусствовед Ю.Л. Слонимская. В театре успешно ставилась, 
например, «Сила любви и волшебства», и Гумилев, присутствовавший на представлении, 
увлекся идеей написать для этого театра и свою пьесу. Так, во всяком случае, представляет 
рождение этого замысла С. Маковский. Он пишет: «Вместе с Сазоновым, режиссером и 
артистом Александринского театра, и его женой Ю.Л. Сазоновой-Слонимской, я затеял ку-
кольный театрик для тесного круга друзей. <…> Решено было для начала поставить пьесу 
собственного изделия, поручив дело приятелю моему Фоме Гартману, небезызвестному 
композитору балета ”Аленький цветочек”. Обращаться с куклами ”на нитках” никто из нас 
не умел, привлечен был специалист-кукольник, крестьянин, в семье которого сохранилась 
традиция этого театрального фольклора. Спектакль прошел с успехом. На премьере со-
брался художественный ”весь Петербург”. Подготовлялась постановка новой пьесы. Мы 
мечтали о гётевском ”Фаусте”, а пока что сочинить пьесу для второго спектакля я попросил 
Гумилева, давно грезившего о ”своем” театре» [4: 94]. С. Маковскому «Дитя Аллаха» была 
не по душе. Он замечает, что она, «по совести говоря, мне не слишком нравилась. Она мало 
сценична, разговоров больше чем действия, но некоторые пассажи забавно-остроумны и 
лирически ярки» [4: 94]. Наверное, поэтому он пренебрежительно пишет, что поэт «в не-
сколько недель состряпал» эту «марионеточную драму».

© Колосова С.В., 2011
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В связи с событиями и общественной и политической жизни России тех лет пьеса 
так и не была поставлена, но Гумилев читал ее в Обществе ревнителей художественно-
го слова, которое существовало при редакции журнала «Аполлон». В хронике журнала 
публиковались выдержки из обсуждения пьесы. Построение действия критиковал Н.В. 
Недоброво, «Валериан Чудовский – лирические достоинства пьесы, Сергей Гедройц – ее 
идейную сторону» [7: 86]. Для достижения цели нашего исследования важен такой фраг-
мент обсуждения: «Затем возник не законченный за поздним временем спор по стили-
зационной эстетике, вызванный упреком автору со стороны В.К. Шилейко о том, что он 
не выявил в своей драме никакого достаточно определенного во времени и пространстве 
момента культуры, наоборот, смешал хронологические и этнографические данные. В за-
щиту свободы творчества от точной науки выступили М. Лозинский и В. Чудовский». 

Следовательно, востоковед, специалист по шумерской и аккадской поэзии В.К. Ши-
лейко не увидел в пьесе «Дитя Аллаха» какого-либо источника, к которому можно было 
бы определенно возвести ее сюжет. Вернее, увидел «смешение» «данных»: можно про-
должить его мысль – из персидской лирики, арабской литературы. Поэт также вводит 
наименование города Багдад, не географическое, конечно, а «литературное», вызываю-
щее у читателя определенные ассоциации. Думается, своего рода претекстом этого про-
изведения Гумилева должна считаться европейская поэзия (Т. Мур, Гёте и пр.), а так-
же русская, представленная восточной темой, например, у Пушкина. Говоря другими 
словами, мы в равной степени можем считать претекстом пьесы «Дитя Аллаха» лирику 
Гафиза, великого персидского поэта лирика, поэзию Низами, сказки «Тысячи и одной 
ночи» и разнообразные интерпретации персидской лирики в мировой поэзии. Чтобы от-
ветить на вопрос о том, каким способом создается восточная сказка, следует определить, 
с какой целью она написана. По нашему мнению, цель Гумилева остается той же, что и в 
«Гондле» – показать свободное призвание поэта, преобладающее над всем иным в мире. 
Создавая «Дитя Аллаха», Гумилев использует, как отметили еще его первые слушатели, 
стилизацию, и такой ее тип, как вариация. 

Д.И. Золотницкий так интерпретирует сюжет этой пьесы: «В перипетиях действия-
притчи развертывалась цепь доказательств того, что свободное призвание поэта истин-
ней, чем праздность юного красавца, или грубое ремесло воина-бедуина, или наглость 
самовластного калифа. Все они зря притязали на любовь божественной пери, спустив-
шейся с небес. Все были ничтожны перед поэтом-избранником Гафизом. Притом оста-
валось совершенно очевидно, что самой пери вовсе не нужна гибель недостойных, – нет, 
она умоляюще предостерегала каждого от испытания, грозившего смертью: ”Скажи, кто 
первый в этом мире, / Да вверюсь я его судьбе”, – просила она дервиша в начале пьесы и 
приходила к искомому ответу в конце. ”Первым в этом мире” был поэт легендарной сла-
вы – Гафиз. В нем видел Гумилев свой идеал, свое лирическое отражение. Гафизу, по все 
небесным законам, и должна была принадлежать прекрасная пери. Финальная картина 
пьесы – торжество жизни, вечно длящейся, незакатной и юной, цветущей, щебечущей, 
поющей, похожей на рай земной. В волшебных садах Гафиза, среди цветов и птиц, пери 
находила цель своих поисков. Она встречала того, кто достиг высот человечности» [2: 
27]. Такая интерпретация исследователем «Дитя Аллаха» подтверждает предположение 
о том, что целью стилизации является не воссоздание орнаментального мира с его за-
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конами, нравами, приметами быта и культуры, а создание ситуации, в которой проблема 
поэта и поэзии решается в вымышленном мире, бесконечно далеком от современности. 

Следует также иметь в виду, что пьеса написана для театра кукол, т.е. при постановке 
в ней на первом плане находится не человек, актер, а марионетка. Идеи театра, в котором 
должна была впервые быть поставлена сказка, были созвучны поискам В.Э. Мейерхольда 
и Г. Крэга о «сверхмарионетке», которые в ту пору получили широкое распространение. 
Как известно, В.Э. Мейерхольд был подлинным новатором театра, его постановки клас-
сики и пьес современных драматургов вызывали огромный интерес зрителей. Г. Крэг как 
представитель театрального символизма декларировал полную перестройку традицион-
ной театральной системы, во всяком случае, именно об этом он писал в своей итоговой 
книге 1911 г. под названием «Об искусстве театра». Смысл исканий Г. Крэга состоял в 
том, чтобы акцент был перенесен с режиссера на актера, причем его функция осмысляет-
ся аналогично «сверхчеловеку» у Ф. Ницше. «Сверхмарионетка» Г. Крэга была призвана 
подчинить свою волю воле режиссера, преображаясь в иную личность, иной характер. Эта 
своеобразная театральная концепция оказала огромное воздействие на теоретиков театра 
во всем мире, она, видимо, была привлекательной и для П.П. Сазонова и его жены. Потому, 
думается, и Н. Гумилев включился в эту акцию, написав пьесу для их театра. 

Как и в «Гондле», поэт использует характерные имена и приметы восточного мира. 
Так, Юноша называет Пери «Леила нежная», т.е. именем, встречающимся в одной из 
арабских сказок о разлученных влюбленных. Известна переработка этой сказки у Низа-
ми. Его поэма «Лейли и Меджнун» прославляет трагическую любовь юноши-поэта. Не 
случайным представляется такой выбор «претекста»: арабская сказка имела несколько 
оригинальных переложений, в том числе, Физули и Навои. У Низами сюжет сказки пе-
реосмыслен: Меджнун (прозвище главного героя, Кайса) сходит с ума от любви, потому 
его возлюбленную выдают замуж за другого. От горя она умирает и безумный юноша 
приходит умереть на ее могилу. Гумилев, думается, совсем не имел в виду сам сюжет 
этой сказки: использовав известное в мировой литературе имя, ставшее нарицательным, 
он вводит целый комплекс аллюзий, дающих дополнительный смысл реплике Юноши:

Единорог убивает Юношу.
Юноша (умирая) Жестокая, я умираю!
И странный звон, и все в огне…
Уйди, тебя я проклинаю!
Леила нежна, ко мне… [1: 122]

Смерть юноши оказывается и трагической («Недвижно тело, / Глаза погасли, кровь 
течет…» [1: 122]), и комической («Ах, этого ли я хотела? / Я думала ль, что он умрет?») 
[1: 122]. Аллюзии, вызванные именем «Лейла», таким образом, отсылают к трагической 
истории любви, – с таким пафосом умирающий Юноша называет известное имя, – кото-
рая в данном случае совсем не трагична, а смешна: в тот же момент появляется Бедуин, 
который тут же начинает соблазнять Пери.

Еще несколько имен действующих лиц сказки создают экзотический восточный ко-
лорит. Имя Александра Македонского и ангела смерти приведено в арабской транслите-
рации: Искандер, Азраил. Поэт упоминает присущие Востоку наименования: дервиш, 
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кади (судья), шейх, каймакам (военный, наместник), нард (благовония), называет извест-
ные восточные имена: Гафиз, Хизр, Тимур, Омар, а также сказочного персонажа: птица 
Рок, упоминает города Востока: Багдад и Шираз. Восточный «код» закрепляется еще и 
плавным течением действия: события выстроены в определенной последовательности, не 
пересекаются друг с другом, смысл происходящего предельно прост и понятен и, вместе 
с тем, открывается через велеречивые реплики, прославляющие Аллаха и восхваляющие 
персонажей, что напоминает восточную поэзию и «Подражания Корану» А.С. Пушкина:

Благословен Аллах, создавший
Солнцеворот с зимой и летом
И в мраке ночи указавший
Пути планетам и кометам.
Как блещет звездная дорога,
Где для проворного стрельца
Он выпускает козерога,
Овна и тучного тельца!
Велик Аллах, создавший сушу
И океан вокруг создавший,
Мою колеблемую душу
Соблазнами не искушавший [1: 188]. 

Этим монологом Дервиша пьеса Гумилева начинается. Однако подобная стилизация 
восточной лирики встречается и в репликах других действующих лиц. Скажем, реплика 
Бедуина, где речь идет о подарке, приготовленном для Пери, излишне многословна, но и 
типична для «восточного» типа высказывания: 

… Слаще жизни слава
На многолюдных площадях,
Когда проходишь величаво
И все склоняются во прах.
Иль в бездне аравийской ночи,
Когда раздастся львиный рев,
И ты на льва поднимешь очи,
И очи вдруг опустит лев.
Я словно царь! [1: 123]. 

Для сказки, созданной по типу восточной, характерны такие особенности, как по-
вторяемость событий, в данном случае, восхвалений, которые произносят претенденты 
на руку Пери, соблазняя ее, а также возвращение душ погубленных женихов с того света 
и повторение каждым из них уверений, что в мире Аллаха они обрели покой и счастье. 
Вместе с тем за этой повторяемостью очевидна попытка поэта представить три ипоста-
си, три вида человеческого чувства: Юноша самонадеян и горяч, его любовь безоглядна 
и безрассудна, Бедуин – мужественен и ограничен, он готов завоевать чувство Пери си-



313

лой и, наконец, Калиф – воплощение власти, он уверен, что блеск всесильного владыки 
может вызвать любовь Пери. 

Во второй картине повторяющаяся ситуация решается подобно первой картине: род-
ственники последовательно узнают о смерти своих родных – мать Юноши, затем брат 
Бедуина и сын Калифа, однако здесь Гумилев прибегает к ироническому снижению. 
Каждый из них не столько сокрушается о смерти близкого человека, сколько радуется 
той пользе, которую она принесла. Так, мать Юноши обеспокоена сохранностью карава-
на и тут же предлагает себя в качестве невесты Кади:

Старуха. И все верблюды целы?
Дервиш. Целы.
Старуха. Ну, слава… Нет! О бездна зол!
Мой сын, он так любил фисташки
И франкских молодых рабынь!
Ты не привез его рубашки,
Пучка травы из тех пустынь? <…>
Когда не ты, мой кади добрый,
То я останусь без детей.
Ты крепок, как орешек твердый… <…>
Я хороша? [1: 130].

Относительность страданий родственников подчеркнута сообщением о пире, ко-
торый устраивает вернувшийся в Багдад Синдбад, что заставляет всех жителей горо-
да оставить свои дела и присоединиться к празднующим. Обратим внимание, что имя 
«Синбад» также создает определенную ассоциацию – с известным героем «Тысячи и 
одной ночи».

Важнейшая картина «Дитя Аллаха» – третья, в которой центральным героем стано-
вится Гафиз. Имя этого поэта вводится в пьесу не случайно. С одной стороны, оно от-
сылает к творчеству известного персидского поэта, хорошо известному в России по ряду 
переложений и переводов. Известно, что еще А.С. Пушкин в подражание персидскому 
поэту создал свое стихотворение «Из Гафиза» («Не пленяйся бранной славой…», 1829). 
В 1866 г. А.А. Фет опубликовал в журнале «Русское слово» свой перевод одного из его 
стихотворений. Творчество Гафиза было хорошо известно и поэтам Серебряного века.

С другой стороны, это имя является сигналом о том, что в тексте пьесы зашифро-
ван более широкий смысл, связанный с суфийской философией. Эту мысль высказыва-
ет в своей публикации «Культороним Персии в сакральной географии Н.С. Гумилева» 
Е. Раскина. Она полагает, что интерес у поэтов конца XIX – начала XX вв. вызывало 
соединение зороастризма и мусульманской культуры, символом которого была Персия. 
«Культурноним Персии, – отмечает исследовательница, – необыкновенно важен для 
гумилевской сакральной географии, представляющей собой систему особым образом 
организованных священных центров земли, топонимов, наполненных культурными и 
мифологическими смыслами» [5]. Гумилев в своем интересе к древнему Востоку был не 
одинок: его учителя, наставники, современники, прежде всего, Вяч. Иванов и В. Брюсов, 
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имели свое представление о миссии Востока, выраженное в стихах и статьях. «Русская 
литературная интеллигенция “серебряного века” считала Персию, – пишет Е. Раскина, 
– “страной поэтов”, точнее – страной великих поэтов-мистиков Средневековья. Подоб-
ное представление во многом связано с расцветом поэзии на языке фарси в X – XIV 
ст. и появлением на небосклоне персидской поэзии таких ярчайших звезд, как Гафиз, 
Саади, Джами, Руми, Энвери, Фирдоуси, Низами и Хайям. К XII столетию язык фарси 
доминировал в поэзии Ближнего и Переднего Востока. В те времена говорили, что араб-
ский – язык религии и науки, тюркский – армии и государства, а персидский – поэзии и 
изящной словесности» [5]. Автор публикации упоминает о создании Вяч. Ивановым в 
Петербурге (Петробагдаде) кружка гафизитов, создававших мистическую поэзию, свя-
занную с суфийской духовной традицией, о стихотворении Гумилева «Пьяный дервиш», 
написанном под влиянием поэзии Насири Хосрова, а также о значимых поэтических об-
разах, заимствованных поэтом из восточной поэзии. 

Е. Раскина полагает, что «Дитя Аллаха» открывает возможности для ее интерпрета-
ции в духе суфийской философии. Она анализирует ремарку к третьей картине: «Сад Га-
физа. Утро. Купы роз и жасминов. Большие птицы» и отмечает, что молитва Гафиза и 
его обращение к Хизру восходят традиции, согласно которой «бессмертный Хызр владел 
источником живой воды и творил чудеса, защищал странников и путешественников. Су-
фийские поэты описывали его как благородного седобородого старца в зеленом халате. В 
пьесе Гумилёва “Дитя Аллаха” Хизр назван “отцом садов” – речь идет о “садах истины”, 
неоднократно упоминающихся в поэтических произведениях персидских средневековых 
поэтов-мистиков. Зеленые одежды Хизра (“В одеждах, как листва, зеленых”) постоянно 
упоминаются в суфийских источниках, как и волшебный источник бессмертия, храните-
лем которого считался этот святой» [5]. Таким образом, текст пьесы получает дополни-
тельное истолкование, связанное с широким контекстом восточной философии и религии.

Еще одна тема, привлекшая внимание Е. Раскиной, связана с атрибутами могущества 
Пери: Единорогом и кольцом Соломона, которые она получила для испытания женихов. 
Исследовательница обращается к истокам этих образов, в данном случае, католическим 
верованиям, и отмечает: «Легенды о Единороге – мифологическом животном, встречаю-
щем души смертных у ворот рая, занимают чрезвычайно важное место в культуре средне-
вековья – как европейского, так и персидского. Согласно представлениям средневековых 
католических мистиков, Единорог не мог быть пойман и приручен никем, кроме невинной 
Девы. В итоге прослеживалась ассоциация со Священной историей, в частности – с иде-
ей девственности Марии и воплощения Христа. Легенда о мифологическом животном, 
рог которого обладал силой очищать все, к чему бы он ни прикасался, представляла со-
бой одну из самых распространенных аллегорий католического средневековья. К XIV ст. 
основной персонаж европейской куртуазной культуры – Прекрасная Дама – связывалась 
с образом Единорога. Сцена пленения единорога Девой становится аллегорией любви и 
целомудрия. Необыкновенно популярным стал сюжет “Приручение Единорога”. Счита-
лось, что приручить Единорога может лишь Дева, которая представляет возлюбленную, 
Единорог – влюбленного, а в образе охотника воплощена сама любовь» [5]. Подобная ин-
терпретация позволяет автору публикации предположить, что Гумилев оказался под влия-
нием картины Г. Моро «Персидский поэт верхом на единороге» (1890), которую он мог 
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видеть, и введение в текст пьесы этого мотива связан именно с ней. «В его пьесе, – пишет 
Е. Раскина, – Единорог сопутствует идеальному поэту – Гафизу, а Дама (Пери) обретает 
Единорога для того, чтобы он привел ее в волшебный сад Гафиза. Персидский поэт по-
коряет единорога, и тем самым оказывается достойным обнесенного стеной сада истины, 
о котором писал поэт-суфий Санайи. Единорог смиренно служит Гафизу, подтверждая тем 
самым, что поэт может уповать на рай» [5]. Вместе с тем эта гипотеза, имеющая право на 
существование, вряд ли может быть подтверждена достоверными фактами. Думается все 
же, что речь должна идти о стилизации как средстве создания собственного произведения, 
когда материалом становятся не конкретные произведения или творчество писателей, а на-
веянные ими настроения, образы, мотивы, детали. 

Гумилев, действительно, ведет своего рода диалог с Гафизом, когда включает в третью 
картину газели – любимую персидским поэтом стихотворную форму, однако его имя все 
же является для создателя пьесы нарицательным, символизирующим поэта вообще, до-
стойного и райской жизни, и прекрасной Пери. Не случайно в его репликах нет ничего 
конкретно-исторического: он поэт вообще, владеющий силами земными и небесными, как 
и всякий подлинный поэт. Ему подвластно вернуть души умерших, перепевать птиц, укро-
тить Единорога и вернуть себе Соломоново кольцо. Вот как Пери прославляет Гафиза:

Зачем печально так поет Гафиз?
Иль даром мудрецом слывет Гафиз?
Какую девушку не опьянит
Твоих речей сладчайший мед, Гафиз?
Бледна ли я? И ангелы бледны,
Когда по струнам лютни бьет Гафиз.
Молчу? Молчат смущенные уста,
А сердце громче бурных вод, Гафиз.
Я не смотрю? Но солнце ли слепит,
Как тайн язык, чудес оплот, Гафиз?
Средь райских радостей, средь мук земли
Я знала – этот час придет, Гафиз.
Перед тобой стоит твоя раба,
Веди ее под твой намет, Гафиз [1: 148].

Реплика Пери написана в форме газели, в которой строки завершаются одним и тем 
же словом, что характерно для восточной лирики и поэзии Гафиза, в том числе.

Пьеса «Дитя Аллаха» имеет характерное для драматургии русского модернизма со-
четание хроникального сюжета и субстанциального конфликта. Поэт одерживает победу 
над молодостью, силой и властью могуществом своего творчества. Такое истолкование 
приводит к выводу о том, что «Дитя Аллаха» является не сказкой, а пьесой-притчей о 
предназначении поэта и поэзии. Для воплощения подобного замысла использован вос-
точный колорит и определенный подтекст, выводящий к восточной поэзии и собствен-
ному творчеству Гумилева. Как писал В.М. Сечкарев по другому поводу, истолкование 
драматических замыслов поэта «может казаться обоснованным только при знакомстве с 



316

идеалами авторами» [6] и считал это недостатками пьес. По нашему мнению, их функ-
ция в наследии Гумилева была такой, что именно в связи с его другими сторонами твор-
чества поэта их подлинный смысл может стать понятен. 

ЛитЕратура

1. Гумилев Н.С. Дитя Аллаха. Арабская сказка в трех картинах / Николай Степанович 
Гумилев. Драматические произведения. Переводы. Статьи [Сост. и авт. вст. ст. Д.И. 
Золотницкий, прим. Д.И. Золотницкого, М.Д. Эльзона]. – Л.: Искусство (Лен. отд.), 
1990. – С. 117 – 149. (Серия «Библиотека русской драматургии»).

2. Золотницкий Д.И. Театр поэта / Д.И. Золотницкий // Николай Степанович Гумилев. 
Драматические произведения. Переводы. Статьи [Сост. и авт. вст. ст. Д.И. Золотниц-
кий, прим. Д.И. Золотницкого, М.Д. Эльзона]. – Л.: Искусство (Лен. отд.), 1990. – С. 
3 – 38. (Серия «Библиотека русской драматургии»).

3. Золотницкий Д.И., Эльзон М.Д. Примечания / Д.И. Золотницкий, М.Д. Эльзон // Ни-
колай Степанович Гумилев. Драматические произведения. Переводы. Статьи [Сост. и 
авт. вст. ст. Д.И. Золотницкий, прим. Д.И. Золотницкого, М.Д. Эльзона]. – Л.: Искус-
ство (Лен. отд.), 1990. – С. 369 – 404. (Серия «Библиотека русской драматургии»).

4. Маковский С. Николай Гумилев по личным воспоминаниям / Сергей Маковский // Ни-
колай Гумилев в воспоминаниях современников. [Ред.-составитель, автор предисл. и 
ком. Вадим Крейд]. Репринтное издание. – М.: «Вся Москва», 1990. – С. 73 – 103.

5. Раскина Е. Культуроним Персии в сакральной географии Н. С. Гумилёва / Е. Раски-
на. Электронный ресурс. Режим доступа к статье: http://portal.sufism.ru/index.php/
traditio/2010-06-01-19-33-40/182-2010-09-25-18-36-33.

6. Сечкарев В.М. Гумилев-драматург / В.М. Сечкарев. Электронный ресурс. Режим 
доступа к статье: http://gumilev.ouc.ru/gumilev-dramaturg.html.

7. Хроника // Аполлон, 1916. – № 4-5. – С. 86 – 87.

УДК 821.161.1 – 312.6 Мартынов.09 
Драган О.А.

(Харьков, Украина)

оСоБЕнноСти ХронотоПа в автоБиограФичЕСКой КнигЕ 
Л. мартЫнова «воЗдуШнЫЕ ФрЕгатЫ»

У статті розглядаються характерні риси просторово-часової організації твору, 
визначається їх роль у створенні сюжету. Увага акцентується на взаємозв'язку біо-
графічного, історичного та календарного часів, визначаються способи створення в ній 
темпоральної перспективи. що є також особливістю просторово-часових відносин. 
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Біографічний час Мартинова відкритий, пов'язаний з біографічним часом тих, про кого 
він згадує. Кожна з глав має свій хронотоп, але його неодмінно супроводжує авторське 
розуміння епохи, що зв'язує окремий час людських доль в художню єдність.

Ключові слова: автобіографізм, хронотоп, біографічний час, темпоральна пер-
спектива.

В статье рассматриваются характерные черты пространственно-временной 
организации произведения, определяется их роль в создании сюжета. Внимание ак-
центируется на взаимосвязи биографического, исторического и календарного времен, 
определяются способы создания в ней темпоральной перспективы, что является так-
же особенностью пространственно-временных отношений. Биографическое время 
Мартынова открытое, связанное с биографическим временем тех, о ком он вспоми-
нает. Каждая из глав имеет свой хронотоп, но его пронизывает авторское понимание 
эпохи, связывающее отдельное время людских судеб в художественное единство.

Ключевые слова: автобиографизм, хронотоп, биографическое время, темпоральная 
перспектива.

The article deals with the characteristics of spatial-temporal structure of the work, it’s role 
in creation of the plot is determined. The article focuses on the relationship of biographical, 
historical and calendar time. Ways to create temporal perspective, which is also a peculiar-
ity of spatial-temporal relationship, are defined. Martynov’s biographical time is open. It is 
connected with the biographical time of those who he recalls. Every chapter has its own chro-
notope, influenced by the author's understanding of the era, which brings individual human 
destinies in the artistic unity.

Key words: autobiographism, chronotope, biographical time, temporal perspective

В статье рассматриваются категории художественного времени и пространства. 
Определяется их роль в создании сюжета. Анализируются особенности временно-
пространственных отношений в документально-художественной литературе (на мате-
риале автобиографической книги Л.Мартынова «Воздушные фрегаты»).

М.М. Бахтин, анализируя европейский роман, ввел понятие хронотопа («времяпро-
странство») и определил его как «существенную взаимосвязь временных и простран-
ственных отношений, художественно освоенных в литературе» [1:234]. М. М. Бахтин 
полагал, что «ведущим началом в хронотопе является время» [1:235]. Хронотоп опреде-
ляет и жанр, и образ человека, и сюжет. Пользуясь понятием хронотопа, М.М. Бахтин 
нарисовал впечатляющую картину европейского романного пространства, предложил 
типологию хронотопов и проследил их трансформации в истории. Поскольку хронотоп 
– это «преимущественная реализация времени в пространстве» [1:399], между временем 
и пространством представлена избирательная связь.

О важности изучения проблемы хронотопа свидетельствует целый ряд работ, в ко-
торых в той или иной мере исследуется пространство художественного произведения 
(И. Егоров, М. Лейтис, Б. Мейлах, С. Тураева). Этой темы касаются украинские ученые 
(Е. Свенцицкая, Л. Цыбенко, Н. Москаленко, С. Скиба). Расцвет документалистики обу-
словил актуальность исследования временно-пространственного аспекта мемуарных и 
автобиографических произведений, а также выяснение их сюжетообразующей функции. 
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Об особом значении художественного времени для автобиографических и биографиче-
ских произведений писал А. Зарицкий. Существование двух временных планов в мему-
арной литературе подчеркивал и А. Галич [2:37].

В произведениях Л. Мартынова категория времени является значимой связью. В за-
висимости от содержания, писатель то сжимает расстояние между временными периода-
ми, то намеренно их растягивает, что всегда связано с близким поэту ощущением исто-
рии и движения жизни. В книге «Воздушные фрегаты» отразился историзм мышления 
Мартынова, который, описывая в подробных деталях множество событий и житейских 
мелочей, выделяет главные оси своего времени. В «Воздушных фрегатах» рассматрива-
ется как историческое (реальное) время, так и время авторское (субъективное).

Повествование ведется от имени автора, и его личное биографическое время соот-
носится со временем историческим. Биографическое время у Мартынова – это не только 
время становления характера, но и время различных проявлений его внутренней сущ-
ности, творческой индивидуальности, приобщения к миру литературы, время формиро-
вания личных убеждений и их развития. В «Воздушных фрегатах» объективное истори-
ческое время выражено хронологически: перед читателем проходит детство писателя, 
увлечения юности, учеба, Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, 
становление государства в 20-30 годы и т.д. Все эти события, оставившие глубокий след 
в душе писателя, переосмыслены им с высоты зрелости – через полвека. Для книги Мар-
тынова характерна субъективная сегментация времени: воспоминания даны выборочно. 
Автор касается лишь тех событий, которые значимы для него в его писательской судьбе. 
Эта фрагментарность является еще одной особенностью композиции произведения.

Доминирующую роль в книге Л.Мартынова играет бытовое время, время открытое: 
воспоминания автора строятся в цепь событий, с которыми ассоциируется движение 
времени и самой истории. В главах о детстве и юности в поле зрения Мартынова попа-
дают лишь те события, которые являются значимыми в его становлении как художника 
слова. Увлечение чтением книг раздвинуло границы мира, в представлении автора «от-
крылись горизонты более широкие, чем даже с крыш нового двухэтажного дома Вальса» 
[3 (3:18)]. Пространство «Воздушных фрегатов» плоскостное, горизонтально направ-
ленное: «…я любил эту улицу, столь отличную от блинообразности Омска» [3 (3:197)], 
«провел первые годы жизни в служебном вагоне отца и знал каждую водокачку между 
Челябинском, Омском и Каинском» [3 (3:12)]. Плоскостность пространства можно за-
метить и в описании степи: «…южными своими окраинами Омск уходил в казахскую 
– полынную, ковыльную и солончаковую – степь, а окраинами северными смотрел уже 
на сибирский лес» [3 (3:85)].

В книге пространственные обозначения бывают «панорамны» – Сибирь, Казахстан, 
Тобольск, Москва, Севастополь, Ялта, иногда замкнутыми, где границы пространствен-
ных образов очерчены с помощью своеобразных маркеров – образ комнаты Вальса, 
служебный вагон отца, библиотека Александрова, домик на Почтовой и др., причем 
встречается также множество воображаемых пространственных образов, имеющих ме-
тафорический смысл. Например, в главе «Революция» автор описывает ощущения 12-
летнего мальчика, увлекшегося Маяковским и пытавшегося осмыслить происходившие 
в Омске предреволюционные события. Здесь у автора строки стихотворения Маяков-
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ского: «Я, осмеянный у сегодняшнего племени…» как бы «оживают» и осмысливаются 
по-новому, он с гордостью применяет их к тем событиям, где действительно мелькали 
«френчи и галифе» у кафе «Дима» возле Железного моста. Здесь образ моста выступает 
как переход от одной, «дореволюционной» жизни, к другой – после революции. Не зря 
он упоминает о том, что именно у этого Железного моста любил декламировать сти-
хи Маяковского, как «освобожденный 1917 годом от мундирчика и папахи, от молитв, 
исповедей и причастий» и больше всего не хотевший возвращения прежнего старого 
уклада жизни, чтобы «наслаждаться свободой делать то, что хочется» [3 (3:72)]. Автору 
«Воздушных фрегатов» как поэту подвластно творение времен и пространств.

В книге Мартынова отображаются как единичные ситуации, имевшие место однажды 
в его жизни и наиболее ему запомнившиеся, так и ситуации, неоднократно повторявшиеся, 
типичные. Например, в главе «Моя ладья» автор рассказывает о своем увлечении лодками, 
которые он любил изображать «даже на полях рукописей, вырисовывая преимущественно 
с кормы, с кранца, в таком ракурсе, чтоб на заднем плане возвышался высоко поднятый 
волною <…> лодочный нос» [3 (3:59)]. Изображение лодки, устремленной вперед и види-
мой с кормы, подтверждает мысль автора, что «нам доступно посмотреть с кормы на бере-
га, которыми владеем». Так и во многих стихотворениях Л. Мартынова («Река Тишина», 
«Переправа» и др.) речь идет, в сущности, не о лодках, хотя они там присутствуют: ладья, 
судно, корабль занимали значительное место в его творчестве. Размышляя о возможности 
судовождения по степным озерам, Мартынов обобщает, расширяет временной план для 
того, чтобы объяснить свое обращение к образу лодки, течения: «…у каждого есть своя 
сквозная тема, продиктованная некими первичными, а может быть даже и унаследован-
ными переживаниями, ощущениями, желаниями, мечтами: взять в руки весло, и грести и 
править, вдруг неожиданно обнаружив, что у тебя в руках не весло, а перо» [3 (3:63)].

Взаимоотношение поколений в книге Мартынова служит связующим звеном исто-
рической преемственности: «…через все мое творчество проходят, как бы преображаясь 
из своих предков в потомки, а иногда и наоборот – из потомков в предки, обладатели тех 
или иных характеров, те или иные интересующие меня лица, так или иначе, прямо или 
исторически связанные между собой и, конечно, – мной» [3 (3:314)]. В книге прошлое 
пронизывает настоящее, настоящее освещает прошлое, являясь основой будущего. И па-
мять при этом играет значительную роль, являясь связующим звеном в цепи событий.

«Обытовляя» время повествователя, Мартынов рассматривает историю своей жизни, 
родных и близких «домашним образом» (выражение Н.Николиной [4:290]), где время 
протекает в сфере быта, в поступках и поведении персонажей. Постепенно бытовое время 
входит в историческое, все когда-то сказанное и услышанное обретает более конкретные 
очертания. Собственное время рождения и годы детства автор-повествователь описыва-
ет как «рубеж двух миров – старого и нового <…> я рос на бревенчато-кирпичной грани-
це старого церковно-банного, кошмяно-юртового, пыльного, ковыльного старого мира и 
– железнодорожного, пароходного, пакгаузно-элеваторного, велосипедно-аэропланного 
и телефонно-пишущемашинного нового мира» [3 (3:23)].

Ощущение связи с былым, расширяющее личное существование автора отражается 
в книге в различных моментах. Например, в главе «Вторая любовь», говоря о взаи-
модействии мотивов «древнее» и «родственное», и образов, с ними связанных, автор 



320

повествует о своем приобщении к чувству Родины через поэзию Блока: «Блок как бы 
приобщал меня к ощущению России, многое прибавив к моему представлению о ней, 
которую, в сущности, я так мало знал из моего зауральского далека. Блок дал мне ощу-
щение Куликова поля, ощущение Руси» [3 (3:32)].

Будущее для поэта символизировали достижения техники, журнальные иллюстра-
ции, изображающие «полеты моноплана Блерио и биплана Фармана», автомобили, под-
водные лодки и сверхдредноуты и др. Поэт был привержен «ко всему новому» и крити-
чески настроен «ко всему старому».

После знакомства с творчеством Маяковского в 1915 году Л. Мартынов ведет отсчет 
времени уже как поэт. «Через Маяковского» он познакомился с поэзией европейских мо-
дернистов, открыл для себя Лермонтова, о чем упоминает в главе «Вторая любовь». Он 
рассказывает, как сравнил фразы из Маяковского «причесываться …на время не стоит 
труда, а вечно причесанным быть невозможно…» с цитатой из Лермонтова «любить, но 
кого же?...» и ощутил пародийность этого сравнения. Через такое сравнение Лермонтов 
для него «ожил», стал понятен. Так писатель осваивал прошлое через настоящее. 

В «Воздушных фрегатах» присутствует еще одна особенность отношения автора-
повествователя ко времени – он помнит и с документальной точностью фиксирует даты 
личных, интимных событий и событий общественных. Так, 1915 год – это время увлече-
ния автора Маяковским, 1911 г. – выступление Бальмонта в библиотеке коммерческого 
клуба с лекцией «Поэзия как волшебство», создание в 1920 г. в Омске художественно-
промышленного техникума им. Врубеля и др. 

Как видим, это точное указание реального времени фиксируется в связи с личной, 
семейной жизнью, так в связи с историческими событиями. Фактографическая точность 
– одно из слагаемых поэтики автобиографических книг Л. Мартынова, за которыми 
скрывается взаимодействие объективного (исторического) и субъективного (авторского) 
времени. Наряду с этим время в воспоминаниях условно, приблизительно, вариативно. 
Время в основном протекает фрагментарно (дискретно), иногда его отсчет ведется на се-
кунды, минуты: «мгновенно бросил кривляться», «хлынул ливень и быстро затих, и все 
уснуло…», «схватил его с полки», «вдруг проникся безмерной симпатией к нему» и т.п.

Течение времени выражается также с помощью описания части суток («в метельное 
омское утро», «помню утро 1919 года», «к ночи мороз окреп», «вечером я ехал уже в на-
правлении Красноводска») или сутками («на следующий день», «в полдень достиг бере-
зовых рощ<…> во второй половине дня я оказался у цели», «решил задержаться в Ялте 
лишь на сутки», «через четыре дня плавания я был в Омске») или месяцами и годами («в 
июне следующего года», «вспоминается осень, октябрь»).

Иногда автором-повествователем время указывается приблизительно, десятилетия-
ми: «в начале 20-х годов», «во 2-й половине 60-х годов», «через четверть века», «полвека 
назад». Нередко встречаются указания на возрастное время: «я научился читать лет с 
четырех», «я изображаю себя одиннадцатилетним мальчиком», «не хочу более чем пол-
века спустя изображать себя неким двенадцатилетним пророком», «на старости лет» и 
др. В ряде случаев течение времени передается сменой времени суток («пока я сочинял 
это, стемнело») или сменой населенных пунктов: «этот кусок стихотворения начал я пи-
сать уже в поезде в Баку <…> и когда поезд достиг Армавира, погода стала прекрас-
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ною» [3 (3:177)], «в Севастополе я задержался недолго <…> а вечером того же дня плыл 
на колесном пароходе в Ялту <…> решил задержаться лишь на сутки, до ближайшего 
парохода в Новороссийск» [3 (3:181)].

В некоторых случаях автор обозначает социальные, исторические события: «второй 
год германской войны», «гром первой русской революции 1905 года», «революция 1917 
года действительно началась весной» и т.п.. Часто Мартыновым подчеркивается размы-
тость, неопределенность временных границ: «служил в областном казначействе со времен 
для меня незапамятных», «не могу сейчас вспомнить, сколько в ней было улиц <…> не 
могу сказать, была ли в деревне церковь», «вероятнее всего, я уже прочел или попытался 
прочесть книгу под этим названием», «не помню уж, <…> при каких обстоятельствах я 
познакомился с этим мальчиком». Это связано с особенностями человеческой памяти, в 
которой события фиксируются не полностью и не точно, с течением времени стираются 
важные, казалось бы, моменты, а в памяти остаются детали, отрывки воспоминаний.

Таким образом, структурообразующие элементы книги Мартынова –биографическое 
время, календарное время и историческое время – тесно переплетены и взаимосвязаны 
друг с другом. В тексте подчеркивается дистанция между описываемым временным со-
бытием и временной позицией автора-повествователя: «…Все это я весьма отчетливо 
помню, будто это было не пятьдесят лет назад, а вчера. Но я не поддамся искушению 
описать в лицах все, что происходило дальше», «Вслед за зимой семнадцатого настало 
лето восемнадцатого года. Неясные слухи о чешских легионерах сменились однажды 
глухой канонадой за Иртышом. <…> Словом, это был Марьяновский бой. Совдеп ушел 
на пароходах вниз по Иртышу. <…> Все это неоднократно описано и стало достоянием 
истории, а я пишу о том, что помнится мне, бывшему тогда как-никак всего только три-
надцатилетним мальчиком» [3 (3:73)].

Принцип временного контраста у Л. Мартынова может выражаться в оппозиции: 
«теперь-тогда», «поныне-тогда». «Тогда, в детстве, я смотрел на эту страсть отца к по-
рядку как на прихоть, на причуду <…>со временем и я стал таким же, и теперь, когда 
пишу эти строки, я вспоминаю, как и я сам то приводил в порядок захламленный дворик 
<…>то пытался замостить камнями ледниковой морены подход к избе» [3 (3:52)]. «Так 
формирую я это сейчас. Но тогда я мыслил не столь прозаично, а именно: озера прекрас-
ны, плавать по ним великолепно! Так понимаю я образ гриновского «Дьявола оранжевых 
вод» и поныне. Но тогда, когда я глазами мальчишки прочел «Дьявола оранжевых вод» 
в первый раз, я, конечно, мыслил не столь премудро, не делал обобщений и экскурсов в 
историю литературы» [3 (3:256)].

Расширение времени в текстах Мартынова (темпоральная перспектива) создается в ре-
зультате различного рода перемещений по временной оси, то сокращающих, то увеличи-
вающих дистанцию между прошлым и настоящим. Иногда план настоящего может быть 
представлен контекстом с настоящим актуальным, характеризующим действия автора-
повествователя в момент речи (воспоминаний), а также описывающим его нравственное со-
стояние на этот интервал времени: «как-то весной меня охватила настоятельная потребность 
внести в эту тетрадь кое-какие воспоминания. И с размаху я написал что-то около двенадцати 
печатных листов прозы вперемежку со стихами, старыми и новыми. И вот, наконец, теперь, 
еще раз перечитав написанное, я вижу, что труд, слава богу, не доведен до конца, – надеюсь, 
что о конце думать еще рано, но о начале подумать уже пора» [3 (3:7)].
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Многие временные вехи глав условны, но иногда автор указывает именно на точность 
каких-либо дат, часов и даже времени суток, когда это касается субъективного времени. 
Например, в главе «Дом на Почтовой» для Мартынова уточнение времени посещения дома 
Хлебниковых принципиально. Писатель делает акцент на то, что там встречались «моло-
дой Мартынов и <…> вдвое старший Петр Людвикович Драверт – почтенный <…> про-
фессор минералогии» [5,Т.III, c.140] и известный омский поэт. В некоторых главах автор 
расширяет план настоящего, включая размышления повествователя, имеющие модальную 
рамку желательности и характеризующиеся сменой модального плана. В повествовании 
Л.Мартынов регулярно включает элементы проспекции для завершения «портретов» раз-
личных действующих лиц. В главе «Бойскаутская шляпа» автор рассказывает о знакомстве 
с юношей-скаутом и говорит о своем отказе вступить в их ряды. Спустя год, летом 1919 г. 
поэт пишет стихотворение «Уголок». И позже, снова встретившись со скаутом, узнает его 
уже с другой, неизвестной стороны. Таким образом, в главе течение времени указывает на 
постепенное изменение в мировоззрении юноши-Мартынова.

В главе «Круглая звезда Айналайн» Мартынов повествует о просьбе Олжаса Су-
лейменова, создавшего книгу стихов, написать предисловие к этой книге. Написав это 
предисловие, рассказывая о своих личных воспоминаниях о казахском народе, о его 
кочевниках, Мартынов выражает собственное отношение к стихам Сулейменова: «…и, 
забегая на полвека вперед, я должен сказать, что мне сразу показались ясными и понят-
ными стихи Олжаса Сулейменова о том, как под озерами Кургальджино зажжено солнце 
Африки. Приблизительно так ощущал в свое время и я, но недавние стихи Олжаса на-
помнили мне о тех временах, когда еще не родился не только Олжас, но, вероятно, и его 
родители» [3 (3:236)]. Здесь происходит временное смещение типа: прошедшее расска-
за – условное «будущее», представленное элементами проспекции («забегая на полвека 
вперед») по отношению к описанным воспоминаниям. Далее временной план затрагива-
ет и отрезок «давнепрошедшего» времени, где план повествования представлен элемен-
тами прошлого поэта Олжаса и истории казахских кочевников. Таким образом, пере-
ход от более близкого к настоящему автора-повествователя временного отрезка к более 
отдаленному от ситуации рассказывания, нарушает последовательность воспоминаний, 
что является одним из признаков автобиографической прозы.

Рассказывая в главе «Зеркальщик» о художнике Викторе Уфимцеве, писатель как бы 
расставляет в своей книге зеркала, взаимоотражая ситуацию в ситуации, мысль в мысли, 
образ в образе. Описывая свою встречу с Уфимцевым, автор говорит о том, как поразила 
его картина художника: «…картина изображала город, старый сибирский город, мрачное 
серо-бурое смешение расшатанных бревенчатых стен, и досчатых заборов, и тротуаров 
с брандмаузерами цвета засохшей бычьей крови. Все это, казалось, вот-вот развалится 
и провалится в тартарары, но отчего? Почему все это рухнет? А именно потому, что 
посреди всего этого, озаряя все это неярким, но ослепительным светом, сияла дикая, 
кривобокая, но полная внутреннего огня вывеска «ЗЪРКАЛЬЩИК». Среди серого и бу-
рого хаоса появился некий Зъркалщик, еще полуграмотный, неотесанно-шершавый, но 
вбирающий в свои зеркала и отражающий с разрушительной силой этот старый мир» 
[3 (3:269)]. Сама мысль о великой силе отражения в искусстве очень дорога Мартынову. 
Концепция молодого искусства революционной страны, близкая молодому Мартынову, 
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теперь для него видоизменилась и обогатилась: на смену отражению пришло созидание 
«попросту солнца». Наряду с этим эпизодом, автор рассказывает «о дальнейшей судьбе 
художника Виктора Уфимцева, вдохновенного зеркальщика эпохи» также обращаясь к 
элементам проспекции: «…и в один прекрасный день он укатил в Ташкент. И, в конце 
концов, стал народным художником Узбекистана» [3 (3:275)].

Наряду с этим используются и элементы ретроспекции, например, при упомина-
нии о замысле некоторых стихотворений и поэм, их издания. Иногда автор указыва-
ет точные даты, а иногда отказывается от строгой документальности, предпочитая 
условное вариативное время. Так, в главе «Моя ладья» Мартынов рассказывает о 
замысле стихотворения «Река Тишина». Перевод с татарского названия реки Омь – 
«тихая» – потому и река Тишина возвращает его к истории самой реки. А предысто-
рию замысла «Реки тишины» он описывает в главе «Аллея причуд», где уточняет, 
что стихотворение «Река Тишина» будет напечатан лет через двадцать. Здесь снова 
очевидна проспекция.

В главе «Лукоморье» Мартынов раскрывает эволюцию своего видения «лукомо-
рья новгородских летописных преданий», рассказывает о формировании собствен-
ного образа, автопортрета скитальца, бродяги, прохожего, «на других не похожего», 
поющего песню о Лукоморье, превратившегося позже в персонажа известного сти-
хотворения «Прохожий», о котором он говорит, упомянув четкие временные границы: 
«я так и датирую его (стих): 1935-1945)». Здесь временной отрезок указывает на по-
степенное превращение из «подростка-стихотворца во взрослого уже литератора». 

В общей структуре книги авторская мысль движется от частного к общему, события 
личной жизни вливаются в исторические события. Биографическое время Мартынова 
открытое, связанное с биографическим временем тех, о ком он вспоминает. Каждая из 
глав имеет свой хронотоп, но его пронизывает авторское понимание эпохи, связывающее 
отдельное время людских судеб в художественное единство. Книга «Воздушные фре-
гаты» – это рассказ Л. Мартынова о себе, напряженных творческих поисках, о людях, 
которых знал, о событиях, «счастливым свидетелем» которых он был.
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ПЕтр i КаК воПЛоЩЕниЕ арХЕтиПа отЦа в драмЕ
д.в. авЕрКиЕва «ЦарЕвич аЛЕКСЕй»

Стаття присвячена аналізу маловивченої драми Д. В. Аверкієва «Царевич Алексей», 
присвяченої протистоянню Петра I з сином, яке закінчилося трагічною загибеллю царе-
вича. В статті образ імператора розглядається в контексті теорії архетипів, запро-
понованих професором Д. Ш. Болен.

Ключові слова: архетип батька, архетипічні фігури, доктрина про першородний 
гріх, патріархальна культура.

Статья посвящена анализу малоизученной драмы Д. В. Аверкиева «Царевич Алек-
сей», посвященной противостоянию Петра I с сыном, закончившимся трагической ги-
белью царевича. В статье образ императора рассматривается в контексте теории 
архетипов, предложенных профессором Д. Ш. Болен.

Ключевые слова: архетип отца, архетипические фигуры, доктрина о первородном 
грехе, патриархальная культура.

The article is devoted to a little known play of D.V.Averkiev «Tsarevitch Alexey» dedicated 
to the opposition of Peter I with his son, wich has finished with tsarevitch tragic death. In this 
article the emperor’s image is considered in the context of the theory of the archetypes sug-
gested by the professor D. S. Bolen.

Key words: an archetype of a father, archetype figures, he doctrine about a fall of man, 
patriarchal culture.

Неоднозначная личность величайшего исторического деятеля Петра I привлекала 
внимание писателей XVIII-XIX ст. По словам Ю.В. Стенника, «процесс осмысления фи-
гуры Петра I в литературе представляет собой любопытный феномен мифологизации 
исторической личности, начавшейся уже при жизни великого монарха и продолжающей-
ся до сих пор» [1]. В 1872 г. в «Русском Вестнике» была напечатана драма Д.В. Аверкие-
ва «Царевич Алексей», однако вследствие изображения в ней царевича Алексея и Петра 
I она была запрещена к постановке. 

С именем царевича Алексея связаны споры, в центре которых находится проблема 
захвата власти и свержения Петра I. Существует мнение, что он стал заложником своего 
окружения, недовольного политикой императора. В.П. Буренин писал о деле царевича 
Алексея: «В какой другой истории вы найдете подобную типически-величавую фигуру, 
как этот гигант, которому, по выражению поэта, “никто в царях не равен”, приносящим в 
жертву своим великим преобразовательным стремлениям жизнь собственного сына» [2: 
218]. Аверкиев, следуя традиции Карамзина и Пушкина, отходит от однозначных оценок 
Петра I. В трагедии «Царевич Алексей» он представляет оригинальную трактовку лич-
ности императора и обращается к изображению именно его противостояния с сыном, 
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окончившимся страшной жертвой. Аверкиев рассматривает этот сюжет не с историче-
ской, а с семейной точки зрения. Драматург сознательно отказывается от изображения 
того, какими влияниями, какими силами общества обуславливалось и направлялось не-
покорство Алексея Петру и пассивное сопротивление, предпринятое им против отца. 

В трагедии «Царевич Алексей» личность Петра трактуется весьма неоднозначно. В 
репликах Абрама Лопухина и Алексея Нарышкина император выступает жестокосерд-
ным деспотом: «гордо, поди, стал о себе мыслить», «себе окром рыку да крику, вряд 
ли чего дождемся». Эти отвечают предложенным Д.Ш. Болен описаниям архетипа отца 
Зевса: «Зевс – это бог-громовержец, его символ – молния. И до сегодняшнего дня, когда 
человек решается пойти против какого-либо патриархального запрета, он боится, что на 
его голову обрушатся громы и молнии …» [3: 33-65]. В драме Аверкиева значительное 
место отводится обрисовке психологического облика Петра I. Подход, представленный 
Д. Болен, позволяет точнее проанализировать отношения императора с сыном в пьесе 
драматурга, выявить истинные, по его мнению, причины трагедии.

Известно, что идея архетипов в психологии принадлежит К. Юнгу. Как отмечает Д. 
Болен, «они могут быть персонифицированы в образах богов и богинь: мифы, описыва-
ющие их жизнь и деяния, представляют собой архетипические истории. Затрагиваемые 
в мифах темы и пробуждаемые ими образы и чувства универсальны и являются частью 
общечеловеческого наследия. <…> В качестве архетипических фигур образы богов пред-
ставляют собой описание некой базовой структуры в личности мужчины или женщины. 
Эта базовая структура «воплощается», или «детализируется», в конкретных мужчинах. 
Каждый из них обладает массой уникальных черт <…>, И все же на фоне <…> этого 
можно заметить, что он следует тому или иному архетипическому образцу – напоминает 
вполне определенного бога» [3]. Далее исследовательница отмечает, что патриархальные 
боги, несмотря на всю свою силу, «боятся судьбы – которая непременно состоит в том, 
что его должен свергнуть сын. Власть и паранойя часто идут рука об руку. Мужчины, 
поднявшиеся на вершину, боятся быть свергнутыми, подозрительно относятся к побуж-
дениям других людей, не верят в верность друзей и подавляют рост окружающих, чтобы 
те не стали слишком сильны. Таким образом, они порождают тех самых врагов, которых 
боятся. Именно об этом повествуют истории Урана, Кроноса и Зевса …» [3].

Эта особенность отчетливо выразилась в драме Аверкиева. Согласно исторической 
правде, его царевич бежит в Вену, затем в Неаполь, но место его пребывания стало из-
вестно Петру. К Алексею был отправлен посланник, передавший ему письмо от отца. 
Царевичу было обещано прощение вины в случае возвращения в Россию. Возлюбленная 
Алексея, Ефросинья уговаривает его вернуться. Царевича подозревают в заговоре про-
тив отца и заключают под стражу. Петр приказывает провести следствие по делу сына.

Петр, как и мифологические боги, выявляет враждебность по отношению к сыну. 
«”Хороня” своих детей, Уран пытался подавить их потенциал, – он не позволял им ра-
сти и развиваться так, как им было предназначено от природы». Царевич Алексей был 
способным учеником, об этом говорится в пьесе: «ты знаешь, я учиться не ленив, люблю 
читать» [3]. Однако он не проявляет интереса к военным трудам, и это огорчает Петра, 
который видел в сыне продолжателя своих преобразований. «Кронос, “проглатывая” или 
“пожирая” детей, пытался сделать их частью себя. Образно говоря, именно таким образом 
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авторитарный отец может помешать росту своих детей, чтобы те не стали больше него и 
не бросили вызов его статусу или верованиям. Он держит их в тени, стараясь оградить от 
влияния людей, знаний или ценностей, которые могли бы расширить их кругозор. <…> 
Такой отец требует, чтобы дети не отличались от него и не отклонялись от его планов 
относительно их будущего» [3]. Так Петр, боясь измены, запрещал Алексею общаться с 
матерью и ее родственниками. 

Аверкиев изображает Петра энергичным, смелым, трудолюбивым, наделенным многи-
ми талантами. Он все свои «отличья и чины» заслужил потом и кровью. От сына требовал 
«усердие к наукам показать, потребным для наследника престола». Однако такая жизнь 
была чужда Алексею, он считает себя непригодным для царственных дел. «Если ребенок 
не может думать или мыслить независимо, он не представляет угрозы для отца» [3]. Из-
вестно, что Алексей был надеждой старой Руси. Главный герой произведения выступает 
символом русской православной культуры: ему чужды резкие перемены и ломка сформи-
ровавшихся устоев. Он не приемлет церковной реформы отца и осознает, что духовенство 
в России никогда не противоборствовало царской власти. Церковь и царь всегда находи-
лись в союзе, основанном на взаимном согласии. Петр в своем стремлении к движению 
вперед забыл о нравственных началах, которые должны были руководить его поступками. 
Так, по мнению Алексея и его сторонников, постепенно утрачивались главные ценности, 
являющиеся неотъемлемой частью духовной жизни русского человека. «Старая Русь, по-
пираемая и гонимая Петром, которого она ненавидела до олицетворения его с антихри-
стом, <…> робко приподняла голову из-под придавившей ее ботфорты царя, бросила уми-
ленный взор на его сына, и в нем <…> увидала возможность своего возрождения» [22: 
220]. Петр осознает, какую силу олицетворяет собой Алексей, и видит в нем соперника.

В драме также прослеживается «доктрина о первородном грехе и утверждение о том, 
что все сыновья хотят убить отца и жениться на матери, суть теории, оправдывающие 
враждебность, испытываемую обиженными Небесными Отцами по отношению к сыно-
вьям. Представление о “необходимости” наказаний подтверждается поговорками вроде 
“пожалеть розгу – испортить ребенка” …» [3]. Царевич сначала перестает доверять отцу, 
затем начинает бояться возможных последствий его гнева и наконец испытывает враж-
дебность по отношению к нему. Аверкиев показывает, что Петр хотел суровым обраще-
нием заставить сына подражать ему. Однако «тем самым еще более утвердил в сыне то, 
что зародилось в детстве и получило первое развитие в отрочестве, т.е. вражду к отцу, 
а вместе с тем, вражду ко всему отцовскому направлению» [22: 223]. Алексей не испы-
тывает желания жить той жизнью, которой жил отец. Пропасть между отцом и сыном 
углубляется, однако Алексей не в состоянии изменить что-либо. Аверкиев показывает, 
что отношениям царевича с отцом катастрофически не хватает душевной теплоты, зато 
в них более чем достаточно взаимных подозрений и недоверия. Он тяготится сложив-
шимся положением вещей. Побег в Вену, вероятней всего, был продиктован отчаянием. 
Алексей бежал от того, что его угнетало и вызывало страх. Однако попытка скрыться от 
реального мира была обречена. 

«Патриархальная культура враждебно настроена по отношению к невинности, она 
не ценит детские черты в человеке, но поощряет в мужчинах способность уподобиться 
Аврааму, Агамемнону, которые ставят распоряжения высшей власти и собственные ам-
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биции (или же покорность требовательному богу) выше любви и заботы о собственном 
ребенке. Как и все успешные правители, Зевс был умелым стратегом и владел искус-
ством создания союзов» [3]. Подобные качества позволили Петру I установить и укре-
пить свою власть. Он в полной мере обладал способностями, необходимыми для того, 
чтобы создать сильное государство и стать во главе него. Как отмечает Ш. Болен, «самая 
важная черта Зевса состоит в том, что он умеет навязывать свою волю другим. <…> 
Важной движущей силой для этого архетипа является стремление владеть собственной 
территорией, побуждающее мужчин (и женщин) стремиться к положению Зевса и вести 
себя соответствующим образом. <…>. От своих детей он ожидает приблизительно того 
же, чего требует от подчиненных: послушания и выполнения его воли. Его любимый ре-
бенок соответствует требованиям, которые Зевс предъявляет к себе» [3]. Петр осознает, 
что его сын не способен к управлению государственными делами. Он признается себе, 
что не любит Алексея. Петр требует от Алексея быть продолжателем его дела, следовать 
его примеру, исправиться и полностью пересмотреть свои взгляды, в противном случае 
царевичу грозит отречение и заточение в монастырь. Однако Петр в глазах царевича вы-
ступает в роли человека, действия которого направлены на разрушение прежних устоев, 
созидание нового, отвергающего все предшествующее. Алексей отчетливо осознает, что 
он является преградой для отца в осуществлении его планов. Он боится не столько по-
стрижения в монахи, сколько возможного убийства. Алексей бежит из России, чтобы 
спасти свою жизнь. Петр не мог оставить царевича за границей, поскольку он мог стать 
послушным орудием в руках врагов и завистников России. 

Петр I был всецело поглощен государственными делами, частыми военными похода-
ми, и, вероятно, по этой причине он не сумел рассмотреть в сыне его истинных наклон-
ностей и стремлений. «Постоянное отсутствие отца и его суровые суждения негатив-
но влияют на детей. На эмоциональном уровне они чувствуют себя покинутыми или 
отвергнутыми. Если им не удается оправдать ожиданий отца, они нередко страдают 
от заниженной самооценки» [3]. Царевич был далек от своего отца, боялся его, трепе-
тал перед ним. Аверкиев однако не раскрывает факторов, повлиявших на становление 
характера царевича и его отношение к отцу. 

Архетип мужчины-Зевса предполагает, что он часто не видит своих проблем и не 
понимает, что ему необходимо расти, пока не грянет серьезный кризис, когда он уже 
просто не сможет игнорировать чувства – либо чужие, либо свои <…>. Может изменить 
мужчину-Зевса и какая-нибудь серьезная утрата, – она пробьется через эмоциональные 
барьеры и заставит его потерять голову. Он может на время «обезуметь от горя» и с 
головой окунуться в страдание» [3]. Наглядной иллюстрацией этого может послужить 
последний акт пьесы, представленный примирительным объяснением между Петром и 
Алексеем, измученным пыткой. Действие происходит в Петербургской крепости. Петр 
наедине с собой размышляет о поступке сына и его судьбе. Он хочет повидаться с Алек-
сеем, но что-то мешает ему. Петр чувствует свою вину в случившемся, он жалеет о том, 
что не встал на защиту сына. Он боится встречи с Алексеем, чувствует себя виноватым 
перед ним. По просьбе Алексея его приносят к отцу. Петр приходит в ужас от содеян-
ного. Он просит у сына прощения, осознает, что всегда искренне любил его. Царевич 
объясняет отцу, что их ссора была досадным недоразумением. Алексей рассказывает, 
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как после отъезда отца к нему приходили родственники матери и настраивали его против 
отца. Неопытный юноша верил их словам, боялся, что отец погубит и его: «понемногу 
все славное твое я забывал, а все дурное непрестанно помнил». Петр потрясен смертью 
сына и осознает свою вину в случившемся :

О, милый сын мой! 
Ты молод был и мог всему поверить. 
Но я зачем, зачем же я-то верил 
Лишь худу про тебя?… [4: 401]. 
<…> Глубоко презирал его желанья, 
Стремленья сердца, мысли и мечты, 
И со своей могучей высоты 
я ставил ни во что его страданья…» [4: 403].
«Как ни тяжело он страдает, как ни ужасно то событие, которое повергло его в пучи-

ну горя, отныне этому мужчине не чужды страдания человечества, – он спускается с вер-
шины и становится “более человечным”» [3]. Петр у Аверкиева предстает совершенно 
иным человеком. Грозный, непреклонный, идущий напролом император уступает место 
несчастному отцу, осознающему свои проступки по отношению к сыну. Он раскаивается 
и просит у Алексея прощения:

Алеша, сын мой!
Прости, прости. Нет, нет, не улыбайся.
О! верь, мне легче б было услыхать
Твой вопль и стоны, грозные проклятья [4: 399].
Ситуация, в которую поставлен Петр I, давала возможность автору глубже раскрыть 

душевные волнения императора и, таким образом, более отчетливо воссоздать его исто-
рический характер. Создавая образ Петра, Аверкиев стремится к сохранению достовер-
ности в том, что касалось мотивов поступков императора как исторического лица. Авер-
киев в финальной сцене отступает от исторических фактов, но образ Петра достоверен 
психологически. Думается, причиной этого является использование архетипа, способно-
го выразить целый комплекс хорошо понятных чувств и движений персонажа.
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ПоЭтиКа романа Е. миХаЛКовой 
«мануСКриПт дЬЯвоЛа»

Стаття присвячена особливостям поетики останнього роману О. Міхайлкової 
«Манускрипт дьявола». Аналіз свідчить, що письменниця випробовує нові можливості 
детективної форми, комбінує традиційні для неї аспекти з вдалою стилізацією шахрай-
ського роману.

Ключові слова: жіночий детектив, шахрайський роман, масова література.
Статья посвящена особенностям поэтики последнего романа Е. Михалковой «Ма-

нускрипт дьявола». Анализ свидетельствует, что писательница апробирует новые воз-
можности детективной формы, комбинирует традиционные для нее аспекты с удач-
ной стилизацией плутовского романа.

Ключевые слова: женский детектив, плутовской роман, массовая литература.
The article deals with the properties of the poetics of E. Mihalkova’s latest novel, “The 

Devil’s Manuscript”. Analysis indicates that the writer experiments with new features of the 
detective genre and combines traditional aspects of a detective story with a successful styliza-
tion of a picaresque novel.

Key words: female detective story, picaresque novel, mass literature.
 
Творчество Е. Михалковой занимает существенное место в предпочтениях совре-

менного читателя. Его уместно рассматривать в нескольких контекстах, прежде всего, 
конечно, литературы, адресованной самому широкому кругу читателей, а не только 
читательниц-женщин. Об этом свидетельствует, в частности, ее последний роман «Ма-
нускрипт дьявола», который вышел в свет в 2010 г. [1]. Цель данной статьи состоит в том, 
чтобы осмыслить основные особенности поэтики этого произведения. 

Как справедливо замечает М.А. Черняк, участь произведений литературы и ис-
кусства во многом определяется «образованностью, компетентностью, вкусами и 
ожиданиями читателей. <…> Принцип получения удовольствия становится смыслоо-
бразующим мотивом поведения человека, ставшего потребителем. Предпочтение мира 
внешних впечатлений миру внутренних переживаний и размышлений требует и от ис-
кусства лишь удовольствия, разрядки, компенсации. В связи с этим, можно утверж-
дать, что процесс получения удовольствия от процесса чтения связан сегодня в боль-
шей степени с текстами именно массовой литературы, постольку литература высокая, 
элитарная требует от современного читателя не только труда, внимания и активной 
мыслительной работы, но и читательской компетенции, столь необходимой при раз-
гадывании интертекстуальных игр писателей» [3: 204, 206]. Последние произведения 
Е. Михалковой, на наш взгляд, дает возможность говорить о ее стремлении выйти из 
потока массовой культуры, создавать произведения, обращенные как к массовому, так 
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и элитарному читателю. Думается, романы писательницы последних лет и особенно 
«Манускрипт дьявола» могут рассматриваться как примеры миддл-литературы, анало-
гом которой в литературе «мужской» являются произведения Б. Акунина.

Если же сопоставлять последний роман с произведениями предшествующей ли-
тературы, то писательницей несомненно учтен и творчески использован опыт братьев 
Вайнеров. Отличительной чертой некоторых их произведений является, как известно, 
соединение в рамках одного текста двух сюжетных линий. В основу первой ложится 
какой-либо исторический материал (например, создание великим скрипичным мастером 
А. Страдивари своих выдающихся инструментов – «Визит к минотавру»). Вторая сюжет-
ная линия связана с современностью: следователи МУРа раскрывают похищение скрип-
ки Страдивари в современной авторам Москве. Эти линии развиваются параллельно, а 
связующей становится нравственная составляющая: как в прошлом, так и в настоящем 
важнейшим является не благосостояние, слава, а вечные человеческие ценности. Как 
известно, для своих произведений братья Вайнеры изучали историческую эпоху, однако 
в их романах немного собственно исторического: детали, приметы быта стилизованы 
и, действительно, напоминают средневековую Европу. Однако поведение человека, его 
речь совершенно узнаваемы и современны, поскольку целью писателей не было созда-
ние исторического колорита. Их замысел всегда связан с осмыслением человека вообще, 
проблем его нравственного выбора, противостояния посредственности таланту и пр., 
рассматриваемых в рамках детективной истории.

Роман Е. Михалковой создан подобным образом. Одна сюжетная линия связана с 
раскрытием преступления, совершенного в наши дни, другая задана эпиграфом и от-
сылает читателя к таинственной истории, произошедшей в прошлом. В современности 
действуют излюбленные детективщики автора, переходящие из одного ее романа в дру-
гой – частные сыщики Макар Илюшин и Сергей Бабкин. Эта сюжетная линия связывает 
«Манускрипт дьявола» со всей серией детективов Е. Михалковой. Сюжетная линия, по-
строенная на разгадке тайны манускрипта, представляет собой, на наш взгляд, удачную 
стилизацию европейского плутовского романа. Немаловажным является и тот факт, что 
писательницей учтен опыт кинематогнрафизации чтения. «Если в начале ХХ в. литера-
тура определяла темы и сюжеты кинематографа, – пишет М.А. Черняк, – то в конце века 
ситуация диаметрально изменяется. А. Генис справедливо считает, что “сегодня зависи-
мость книги от фильма достигла такого уровня что первая стала полуфабрикатом второ-
го”» [3: 209]. Не случайно и читателю лучше известна экранизация романа бр. Вайнеров, 
чем сам текст их детектива «Визит к минотавру».

Эпиграф к роману Е. Михалковой звучит так: «Рукопись Войнича (англ. Voynich 
Manuscript) – таинственная книга, написанная около 500 лет назад неизвестным автором 
на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Рукопись Войнича пы-
тались расшифровать множество раз, но до сих пор без всякого успеха. Единственный 
вывод, который сделали специалисты, – текст наисан на искусственном языке, имеющем 
четкую логическую структуру. Книга стала “Святым Граалем” криптографии… Большая 
советская энциклопедия» [1: 3]. Обратим внимание на то, что автор романа цитирует 
Большую советскую энциклопедию, хотя с тех пор, как эта энциклопедическая статья 
была опубликована, прошло много лет, и современный читатель вполне может почерп-
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нуть сведения о манускрипте Войнича из других, более современных справочных мате-
риалов. Думается, это сделано не случайно. Е. Михалкова намеренно ссылается на одно 
из авторитетнейших справочных изданий, чтобы подчеркнуть подлинность существова-
ния этого текста, обратить внимание на то, что перед читателем – не авторский вымысел, 
а действительно существующая загадка мировой криптографии. 

Если сопоставлять эту особенность с романом «Визит к минотавру», то можно ви-
деть, что и бр. Вайнеры также используют реально существовавший предмет – ценную 
скрипку, изготовленную Страдивари, вокруг судьбы которой разворачиваются события 
в обеих сюжетных линиях. Рукопись Войнича, как сообщают справочные издания, при-
надлежала мужу писательницы Э.Л. Войнич, автора известного романа «Овод», У. Вой-
нич. В 1912 г. он обнаружил в окрестностях Рима рукопись, написанную неизвестными 
буквами на неизвестном языке. Рукопись сопровождалась рисунками, однако изображен-
ные на них растения науке не известны, и астрологическими символами, не соответ-
ствующими существующим представлениям об астрологии. Все попытки датировки и 
расшифровки этой рукописи до сих пор успехом не увенчались, потому у Е. Михалко-
вой было широкое поле для художественного вымысла: она связывает с манускриптом 
судьбу своего средневекового героя, а также современной героини Натальи Куликовой, 
которая пытается дешифровать рукопись Войнича. 

Сведения о ней, приведенные в эпиграфе, уточняются и дополняются в тексте рома-
на. Частный детектив Макар Илюшин рассказывает: «… эту рукопись нашел Уилфрид 
Войнич, книготорговец, в тысяча девятьсот двенадцатом году, – рассказывал за обедом 
Макар. – Дело было в Италии. По словам Войнича, он выкупил книгу в каком-то мона-
стыре, но проверить это нельзя, поскольку он дал обещание не разглашать имени про-
давца. Остается верить Войничу на слово. Его, само собой, обвиняли в мистификации, 
но похоже, что книготорговец не врал – в противном случае эксперты датировали бы до-
кумент нашим временем. А они датировали его совсем другим. – Каким же? – Шестнад-
цатым веком. К тому же к рукописи прилагается письмо, которые ректор Пражского уни-
верситета написал своему другу, и с нем содержится просьба расшифровать манускрипт. 
Доказать подлинность письма не удалось, а это говорить само за себя. Книга написана 
на пергменте, в ней двести с чем-то страниц, но часть из них была утеряна, вот только 
непонятно, когда, – после того как нашли рукопись, или до. Оставшиеся двести страниц, 
как ты уже понял, зашифрованы, или же текст написан на неизвестном нам языке» [1: 
39]. Далее Макар характеризует иллюстрации, также оставшиеся необъясненными. Это 
дает читателю полное представление как об истории текста, так и сложностях, которые 
приходится решать его дешифровщикам. Отметим лишь, что рассказ героя романа пол-
ностью повторяет сведения о рукописи Войнича, которые можно почерпнуть из любого 
справочного сайта в Интернете, посвященного ей.

Глава 2 романа, повествующая о начале расследования похищения Натальи Кули-
ковой, работавшей над дешифровкой манускрипта Войнича, неожиданно прерывается: 
автор начинает повествование о бегстве Эдварда Келли после очередной аферы. В начале 
этого фрагмента герой, от имени которого ведется повествование, несколько раз исполь-
зует слово «пройдоха», а затем вкратце рассказывает о своих приключениях: «… я вспо-
минал для поднятия духа те удачные проделки, которые не только принесли мне выгоду, 
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но и оставили после себя приятнее чувства» [1: 47]. Он перечисляет свои победы над 
доверчивыми жителями Ланкастера, которых удалось обвести вокруг пальца, подделы-
вая документы на аренду земель и имущества, распоряжаясь закладными бумагами и пр. 
Этот фрагмент, а затем и вся сюжетная линия, связанная с Эдвардом Келли, напоминают 
плутовской роман: не случайно, думается, автор дает читателю «кодовые» слова. 

Жанр плутовского романа, зародившегося в Испании в середине XVI в., в сущности, 
исчерпал себя к XVII в. Но в мировой литературе была жива, по выражению М.М. Бахтина, 
«память» этого жанра, элементы которого возрождались в произведениях разных нацио-
нальных литератур. Как пишет Н. Томашевский, «жанр плутовского романа предполагает 
прежде всего некоторую преемственность содержательных структурных моментов, свя-
занных с определенной поэтикой, моральной проблематикой, с определенными утвержде-
ниями о жизни и человеке, принятыми однажды в одном произведении и обновляемыми в 
произведениях последующих писателей, отражающих сходную историческую реальность. 
Когда же эта историческая реальность была преодолена, некоторые признаки жанра вклю-
чились в иные литературные системы. Разобщение формы и содержания – верный признак 
завершения исторической жизни жанра» [2: 5]. Потому не может и быть речи о том, что в 
романе Е. Михалковой возрождается или обновляется жанр плутовского романа: думается, 
речь должна идти о мастерской стилизации, позволяющей автору представить героя-плута, 
судьба которого обусловлена «манускриптом дьявола». 

В центре плутовского или пикарескного романа всегда стоял герой-пикаро. Н. То-
машевский пишет о происхождении этого героя: «Массы жили в ужасающей нищете, и 
эта нищета, отягощенная презрением к каждодневному систематическому труду, в со-
четании с всеобщим ослеплением легкой наживой за океаном, обезлюживанием деревни 
и переселением в города, способствовала созданию если не класса в строгом смысле 
слова, то обширной прослойки авантюристов, бродяг, тунеядцев и бездельников. Обра-
зованию этой прослойки не только не препятствовали всевозможные благотворительные 
учреждения и подаяния, но напротив – они лишь умножали эту категорию разношерст-
ных тунеядцев и авантюристов. Нищета, общественное отчаянье, безнадежность и мо-
ральное разложение породили пикаро. <…> Означало оно человека, занятого черным 
трудом, не имеющего своей профессии и живущего случайными заработками, бродягу, 
мошенника. … К категории пикаро относились студенты-недоучки, мелкие безработные 
чиновники, приживальщики, воры, проститутки. У них был свой жаргон, своя иерархия, 
свои организации, свои законы» [2: 8]. И если с точки зрения социальной пикаро раз-
рушали общественное устройство Испании, то с точки зрения литературы этот герой 
являлся «самой могучей формой протеста» [2:. 8]. 

Исследователь выявляет наиболее характерные черты жанра пикарескного романа. 
Прежде всего, речь идет о повествовании от первого лица, представляющим собой свое-
го рода «автобиографию», состоящую из восхождения к вершинам социальной лестницы 
путем афер, мошенничества, преступлений. При этом в классическом плутовском рома-
не повествование практически не привязано к исторической действительности: одна-две 
детали связывают его со временем. Герой действует под влиянием голода, служит за еду, 
возвышается путем перехода от одного господина к другому, исполняя везде одни и те же 
обязанности. Автор-повествователь в плутовском романе к середине XVII в. сливается с 
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героем-повествователем. Композиция романов, в которой эпизоды расположены в хро-
нологической последовательности, почти всегда является открытой, поскольку приклю-
чения героя можно множить до бесконечности. Его история прерывается либо сентенци-
ей о превратностях человеческой судьбы, либо удачной женитьбой и сообщением о том, 
что героя ждут еще приключения, либо другим искусственным финалом. С течением 
времени жанр плутовского романа исчерпывает себя, многие его черты утрачиваются, а 
героем становится женщина («Севильская Куница») и пр. 

Как и в плутовском романе, Е. Михалкова предпосылает этой сюжетной линии ро-
мана пролог, в котором повествуется о таинственной рукописи. «Автобиографизм» в 
«Манускрипте дьявола» также является одним из способов стилизации плутовского 
романа, позволяющим изображать действительность в перспективе мировосприятия 
героя-повествователя, а с другой стороны, сохранять особую точку зрения на события. 
Не случайно Е. Михалкова называет своего героя Эдвард Келли – именем существовав-
шего жулика, который был помощником пражского алхимика Джона Ди. Они оба упо-
минаются в связи с историей рукописи Войнича, поскольку одним из объяснений ее про-
исхождения является мистификация, которую, якобы, и проделали Эдвард Келли и Джон 
Ди для Рудольфа Второго, правителя Праги, известного как алхимик и любитель магии. 
Эдвард Келли в романе Е. Михалковой рассказывает о себе от первого лица, прославляя 
свои подвиги и, как в классическом пикарескном романе, его самохарактеристика всту-
пает в противоречие со смыслом его деяний. «Подвиги» Эдварда Келли – это разорение, 
обман, насилие, которые в его представлениях являются ключом к социальному успеху. 
Происхождение героя неясно, но, вероятно, он вынужден мошенничать, чтобы прокор-
миться. Делая центральным героем известного средневекового авантюриста, связывая 
его историю с пражским кругом алхимиков, автор романа, с одной стороны, насыщает 
одну из сюжетных линий историческими деталями, а с другой – задает определенный 
литературный «код», обусловленный пикарескной традицией.

Средством стилизации, думается, являются имена (Якоб, Молли и пр.) и речь героя. 
Вот, например, как охарактеризованы его способности психолога: «Главное – вызвать до-
верие. Худые люди не вызывают доверия: у большинства из них голодный взгляд, и гово-
рят они слишком быстро, словно торопятся надуть вас. То ли дело человек полный! Такие 
почти всегда располагают к себе. Особенно если у них есть бумага, которая может прине-
сти выгоду обеим сторонам» [1: 48]. В речи немало обращений к слушателю, риторических 
вопросов и восклицаний: «Не говорите мне, что я принудил ее! Вовсе нет! Я дал девчушке 
повод, который без моей подсказки она вряд ли нашла бы сама» [1: 49] и пр. События, о 
которых говорит герой-повествователь, расположены в хронологической последователь-
ности, эпизоды сцепляются между собой поначалу в последовательности, определяемой 
логикой жизни героя, а затем возникновением в его судьбе таинственного манускрипта. 

Сюжетная линия, связанная с героем-пикаро, вместе с тем отличается от классического 
плутовского романа введением мистики. Ведь роман назван «Манускрипт дьявола», а не 
«Манускрипт Войнича», его происхождение таинственно, а смысл непонятен, что обуслав-
ливает определенные элементы текста. Автор вводит в эту сюжетную линию мотив мести: 
над успешным Эдвардом Келли смеется девчонка, отдавшаяся ему ради спасения имуще-
ства своей семьи. Воспользовавшись ее наивностью, Келли разоряет семейство, и девочка, 
вырастая, жестоко мстит своему обидчику. 
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Сосуществование в детективном романе Е. Михалковой двух сюжетных линий дела-
ет повествование объемным, занимательным и кинематографичным. Думается, мы будем 
свидетелями скорой экранизации этого произведения. Это дает возможность говорить о 
том, что писательница меняется как автор детективных произведений, расширяет свой 
писательский диапазон, движется по пути создания литературы не массовой, а «миддл». 
Созданная ею стилизация напоминает прием, использованный бр. Вайнерами и уже до-
казавший свою плодотворность. Как и у ее предшественников, у Е. Михалковой явно 
прослеживается стремление отстоять морально-нравственный кодекс обычного челове-
ка, заслуживающего уважения, признания свободы выбора, его чести и пр., что всегда 
волновало авторов советских детективов. 
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оБраЗ міФічноЇ КраЇни в романі і. БагрЯного
«тигроЛови»

У статті розглядається етимологія та історичне походження феномену ЕЛьДО-
РАДО. Здійснюється аналіз характерних особливостей цієї міфологеми та її місця в 
ідейно-художній структурі роману І.Багряного «Тигроголови».

Ключові слова: міф, концепт, архетип, символ, міфологічна картина світу.
В статье рассматривается этимология и история происхождения феномена 

ЭЛьДОРАДО. Проводится анализ характерных особенностей этой мифологемы и ее 
места в идейно-художественной структуре романа И.Багряного «Тигроловы».

Ключевые слова: миф, концепт, архетип, символ, мифическая картина мира.
In article etymology and history of the origin of ELDORADO phenomenon are studied. 

It's characteristics and place in ideas and art structure of I.Bagryaniy's “Tiger hunter” novel 
are analyzed. 

Key words: myth, concept, archetype, symbol, mythiological picture of the world.
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Постать І. Багряного ось уже два десятиліття перебуває в центрі уваги читачів та 
дослідників української літератури. Це обумовлено тим, що І.Багряний – творець до-
вічних людських вартостей, які були актуальними не тільки для його сучасників, але й 
залишаються для нащадків. Літературний доробок, ідейно-політична концепція, публі-
цистична спадщина роблять цього митця та громадянина активним учасником нашого 
життя і надалі.

Твори письменника, зокрема його прозові романи, насичені міфологічними символами 
та мотивами, на що вже звертали увагу окремі дослідники. Функції міфологічних образів та 
сюжетів в прозових творах І.Багряного досліджували М. Балаклицький, О. Головій, Г. Диш-
люк, Ю. Ковалів, М. Кодак, Н. Колошук, О.Ковальчук, В. Саєнко, Н. Сологуб, М. Спода-
рець та ін. Але окреслений аспект творчості митця осмислений ще далеко не до кінця.

Метою нашого дослідження – з’ясувати місце та роль міфологеми ЕЛЬДОРАДО в 
ідейно-художній структурі роману І. Багряного «Тигролови». Для цього передбачаємо: 
1) дослідити історію походження міфу про Ельдорадо;

2) з’ясувати шляхи перетворення топоніму Ельдорадо на символ архетипу «довічно-
го мандрівника»;

3) проаналізувати розгортання міфологеми казкової країни в декілька самостійних 
мотивів та виявити їх вплив на образну та сюжетно-композиційну будову роману.

Міф про Ельдорадо належить до географічних міфів [1; 2]. Ельдорадо (іспанське El-
dorado, буквально «золочений», «золотий») – надзвичайна країна золота та дорогоцін-
ного каміння. Перші згадки про цей феномен пов’язані із відкриттям американського 
континенту. Міф про казково багату країну виник з імовірного обряду племені муїсків 
(Колумбія), який був пов'язаний з обранням нового верховного вождя (сипи). Жерці при-
водили новообраного до озера, де на нього чекав пліт, наповнений золотом та дорогоцін-
ностями, змащували його тіло смолою, а потім пудрили з голови до ніг золотим пилом. 
Сяючи, як сонце, обранець потрапляв на пліт, який чотири жерці виводили до середини 
озера. Тут він кидав дорогоцінності у воду, щоб задобрити змієподібну богиню Фурате-
ну, яка жила на дні. Далі претендент здійснював обмивання: якщо золотий пил повністю 
змивався з тіла вождя – це означало, що жертву було прийнято і він догодив богині. Саме 
тому міф спочатку розповідали як історію про «el bomber dorado» – «золоту людину». Не 
розуміючи міфологічної суті обряду, перші колоністи Колумбії та Венесуели, сприйняли 
його як символ незчисленного багатства та марнотратства. Слова «ель дорадо» швидко 
переросли своє первісне значення і отримали значення «міфічне місто», а потім і «міфіч-
на країна». Оскільки ніхто точно не знав, де знаходиться ця казкова територія, марні по-
шуки країни розтяглися на століття. Завдяки наполегливості та жадібності конкістадорів 
були відкриті та завойовані Мексика, Гватемала, Гондурас, Галапагоські острови, Чилі, 
Перу. Наприкінці XVIII ст. пошуки казкової країни загалом припинились, а слово «ель-
дорадо» перетворилося на символ безнадійних пошуків, нездійсненну мрію, яка завжди 
лишалася або за сусідньою горою, або за наступною рікою. 

З часом, окрім «казково багатого краю», поняття Ельдорадо почало асоціюватися і з по-
шуками чогось такого, що стоїть за межею звичного перебігу подій, за межею буденності 
– з пошуками, які тривають протягом усього життя, і зазвичай – не дають жодних резуль-
татів. Коли людина вірить у щось надзвичайне і наполегливо шукає це, незважаючи на те, 
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що надії майже немає, про цю людину говорять, що «віна шукає Ельдорадо». Це є до-
вічним пошуком, можливо, нездійсненної мрії, а, можливо, і самого себе. Таким чином, 
у широкому сенсі «Ельдорадо», поряд з первісним значенням, є ще й відображенням 
архетипу «довічного мандрівника».

Цьому українському героєві наших днів – скитальцеві – присвятив свою творчість 
український письменник, поет, громадський діяч І. Багряний. «Немов цей Гомерів Оді-
сей, який скитається незнаними землями й морями, так і герой Багряного в постійному 
поході, але цей похід багрянівського героя інший і більш трагічний, і герой Багряного – 
інший і більш трагічний» [3: 362]. Це людина, одним розчерком пера вирвана з контексту 
звичного життя, людина, яка водночас опинилася на узбіччі великого руху «країни пере-
можного соціалізму», людина, яка була змушена відстоювати своє право на існування, а, 
головне, право називатися Людиною в цьому нелюдському всесвіті. І ось ця виснажена, 
майже розчавлена крихта живої матерії, виявилася здатною знайти в собі сили «бігти над 
прірвою, щоб дійти до свого виміряного рідного дому, до своєї правди» [3: 363].

Тема вічного руху в пошуках нездійсненної мрії є однією з провідних в романі І. 
Багряного «Тигролови». Роман починається із опису двох велетенських потягів, які руха-
ються із заходу на схід паралельними маршрутами і везуть пасажирів «десь в невідомий 
і виміряний казковий край, в дивне золоте ельдорадо» [4: 17].

Елітний експрес номер один мчить новоспечених конкістадорів назустріч невідомо-
му. Багряний не шкодує іронії та сарказму, з неприкритим презирством вимальовуючи 
отих шукачів пригод. «Інженери і авіатори. Ударники і літуни, партробітники і туристи, 
колгоспні колективізатори і радгоспні бюрократи, раціоналізатори й індустріальні аван-
тюрники, прокурори і розтратники, потенціальні злодії й імпотентні фарисеї… Цивільні і 
військові… Працівники органів «революційної законності» і контрабандисти … » [4: 17] 
Але ця багатогранна людська маса перетікає з однієї частини світу в іншу не тільки заради 
«довгого карбованця», миттєвої кар’єри, чи карколомних пригод. Ці мешканці екстерито-
ріального світу, створеного у потязі, змогли пристосуватися до існування у світі беззаконня 
і диктатури, змогли стати коліщатками та гвинтиками великої перебудови світу, але й у 
цих скалічених та спотворених душах живе туга за незалежністю від остогидлої дійсності, 
живе бажання хоч на мить вирватись із замкненого кола безкінечних черг, партійних зборів, 
буднів соцзмагання та тотального контролю всюдисущої держави. Вони сподіваються все 
почати спочатку в дивовижній країні де все не так, де все інакше, де зовсім інший світ.

Але в міфологічному вимірі простір не є ані неперервним, ані одноманітним [5]. Но-
воспечені мандрівники рухаються на схід, і цей напрям поряд із суто географічним по-
казником має ще й символічне навантаження. Потяг рухається із центру, який у міфології 
ототожнюється з місцезнаходженням всього найкращого, до окраїни всесвіту – осередку 
всього злого, страшного, ворожого до людей. М. Стеблін-Каменський підкреслює, що в 
архаїчній міфології частини світу – це не просто напрямки, а певні сутності, які мають 
властиві тільки їм якісні характеристики [5: 41] . Місцезнаходження всього нелюдяного, 
здатного вбити або покалічити людину – це або північна, або східна окраїна. Автор роману 
доводить це, стикаючи мешканців Тихоокеанського експресу з каторжниками «Бамлагу». 
«Боже ж мій!... Так ось вони! Справжні, реальні, невигадані і – незчислимі. Як розгадка 
болючої і жаскої таємниці. Як сама таємниця. На яку страшно було дивитись… Неголені… 
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Забрьохані… З хворобливо запаленими очима … Безкінечні лави людей, списаних геть з 
життєвого реєстру, обтикані патрулями з рушницями і псами…» [4: 13]. Ось вона – жах-
лива реальність омріяного і оспіваного Східного Ельдорадо. Країна, велич якої покоїться 
на крові та на кістках безлічі каторжан, не може бути щасливою. Вона не може подарувати 
людям надію, бо сама є безнадійною. Примара казкової країни залишилась лише хворо-
бливою примарою, ілюзія розпалася, а замість неї постала жахлива реальність – глухі нетрі 
тайги, в яких принишкли наїжачені кулеметами і вовкодавами концентраційні табори; не-
нажерлива паща Колими, до якої на неминучу загибель мчала свої нутрощі друга постать 
шаленого тандему потягів – спецешелон ОГПУ-НКВД. У цій велетенській споруді було 
живцем поховано тисячі в’язнів. Вони, на відміну від мешканців першого потягу, не плека-
ли жодних ілюзій щодо своєї подальшої долі. Система прирекла їх на смерть, але спочатку 
вони повинні прокласти новий шлях, нову магістраль, вимощуючи її своєю розпукою.

В одному з вагонів спецешелону до місця ув’язнення їде головний герой роману Гри-
горій з досить символічним прізвищем Многогрішний, усі «гріхи» якого полягають у 
тому, що він «любив свій нещасний край і народ». Засуджений на двадцять п’ять років 
каторги, він знав, яке «Ельдорадо» чекає на нього, і він утік з ешелону. «Вони мене вез-
ли з України на каторгу, на повільну смерть. І берегли, як пси. А я втік. Вистрибнув на 
ходу з скаженого поїзда, – стрибнув у ніч, у смерть, на щастя» [4: 261]. І несподівано він 
знайшов своє щастя, свою тиху гавань, своє Ельдорадо. Шість днів блукав він тайговими 
нетрями, а на шостий день Бог сотворив для нього окремий всесвіт – мисливців Сірків, 
які подарували головному герою і домівку, і відчуття єдиної родини.

І. Багряний змальовує життя та побут мисливців, які існують за патріархально-
сімейними традиціями в повній гармонії з природою. Автор відтворює нібито особли-
вий просторово-часовий континуум та поміщає головного героя у центр цього міфічного 
новоутворення. Населяють цей казковий вимір досить дивні істоти. Зовні вони схожі на 
пересічних людей, але відрізняються від них. «Такі й не такі. Всім такі, лише одним не 
такі, – поглядом. Життєвим тембром, іншою якістю. Ці – суворі і загартовані. Безжалісні 
стрільці, веселі і безпощадні звіролови, мускулясті диктатори в цій зеленій, первісній 
державі. Хижі і горді завойовники цієї, ще не загнузданої стихії. Життя геть випекло з 
них сентиментальні риси й вайлувату ліниву млявість, насталивши їх, вигартувавши в 
безперервнім змаганні за своє існування» [4: 126]. Цих істот можна порівняти з міфічни-
ми велетнями-деміургами, які творять всесвіт із вселенського Хаосу. Ця місцевість, на 
відміну від реального географічного утворення, не має чітко окреслених кордонів. Вона 
ніби є безкраєю. Характер рельєфу постійно повторюється, нагадуючи рух по спіралі, 
яка уходить в безкінечність. «Далі. Все далі і все на одному місці – зі становика на ста-
новик. А тоді в долину і наче назад на той самий становик. Йшли по високих хребтах 
та по глибоких проваллях і темних ущелинах, – раз сонце зліва, раз справа, а раз зовсім 
померкло десь за первісним пралісом» [4: 131]. Ознакою міфічності цього зеленого без-
міру є також безліч особливостей місцевості, які супроводжують мисливців протягом їх 
полювання. Усі вони є не лише географічними об’єктами, а знаками, сповненими свя-
щенної тотемної сили, що відкривають свій глибинний, священний зміст лише обраним, 
лише посвяченим. Треба бути жерцем тайги, щоб читати її як відкриту книгу. Іншим ця 
таємниця є недоступною.
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Час в цій казковій країні теж має міфічні ознаки. По-перше, він позбавлений ліній-
ного виміру, а має коловий характер, окреслюючи річний цикл. Ця природна впорядко-
ваність, починаючи від періодичності функціонування живого організму й необхіднос-
ті ритмічності трудового процесу і закінчуючи закономірністю зміни дня та ночі, пори 
року, формує весь життєвий уклад тигроловів. Це – перевірка солонців, пантування, лов-
ля риби, покіс трави, бортництво, промисел хутряного звіра за допомогою самоловів, 
полювання на хижаків, лови «кішки». Усі ці дії відбуваються у суворій послідовності, де 
друге слідує за першим, аж ніяк не навпаки. По-друге, час досить часто має суб’єктивний 
характер і визначається на підставі життєвого досвіду, внутрішньої інтуїції та ступеню 
значущості. «Буває так, що можна вчорашній день догнати. Але це буває лише в таких 
нетрищах, де немає календарів, де людина зрештою сама календар встановлює по своїй 
здібності та й з конечності. Де година чи день не відіграє ніякої ролі, де більше аж деінде 
пасує ота примовка: «Все ніщо в порівнянні з вічністю!»» [4: 191].

Розглянемо ще одну ознаку міфічності тайгового Ельдорадо. Відомий історик та ет-
нограф С. Токарев формулює її як «пояснення від супротивного (e contrario): те чи інше 
явище існує тому, що колись було щось цілком протилежне» [6: 581]. Теперішній стан 
речей існує, але він вже не такий, як в архаїчну давнину, його наслано зверху як пока-
рання за неслухняність. У такому ключі, на наш погляд, слід розглядати розповідь старої 
Сірчихи про переселення українських колоністів на Далекій Схід. Ця розповідь насичена 
побутово-прозовими деталями: «Хліб сіяли, промишляли звірину, ходили з хутрами в 
Маньчжурію і в Китай, копали золото, ловили рибу, брали ягоди та кедрові горіхи, лови-
ли звіра живцем, пантували…» [4: 82]. Але спогади про існування великої заможної ро-
дини Сірків, в якій було понад п’ятдесят чоловік, сповнені емоційним піднесенням і туги 
за минулим. Ці люди ніколи не втрачали зв’язку зі своєю Батьківщиною: селам давали 
українські назви, зберігали рідну мову та національні традиції а, найголовніше, ніколи 
не втрачали духовної єдності з рідною домівкою. Але чимсь не догодили вони Богові, і 
все пішло шкереберть. Уособленням тієї ворожої хвилі, яка зруйнувала щасливе життя 
та побут переселенців, виступає «совєтська власть». «Перевелись люди, і звелося життя 
нінащо… Вже немає Сіркової держави, гай-гай… А ми плюнули на все та й перебрались 
сюди, щоб і не чути, і не бачити, та щоб по-своєму таки віку доживати» [4: 82].

Таким чином, за всіма названими вище ознаками, світ, до якого потрапив Григорій 
Многогрішний, є суто міфічним. І головний герой поступово це усвідомлює. Дійсність, 
мов руйнівна космічна сила, починає втручатися в життя мешканців тайгової країни, на-
магаючись перетворити Всесвіт на Хаос. Спочатку це відбувається опосередковано (роз-
повіді старого Мороза під час зустрічі з Сірками про жахи будівництва Комсомольська-
на-Амурі), а потім і в реальному контексті. Це вісім літаків, які прогриміли над табором, 
ніби шпигуючи за кимось, і тунгуз Пятро Дядоров, який замість пантування, що годує 
його родину, мусить блукати тайговими нетрями та «їроплану їскає», хоча ці пошуки 
позбавлені будь якого сенсу. Це сатирично змальовані представники тутешньої влади 
Судаков та Тищенко, пустодзвони, хвальки та пияки, які теж отримали наказ шукати лі-
така, але не переймались цим, а ходили по добрих людях та «кубрячили». Це зустріч мис-
ливців з репресованими будівниками Бікінського ліспромгоспу. Ці зіткнення поступово 
отруюють життя головного героя, і він остаточно розуміє: не можуть на одному геогра-
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фічному просторі співіснувати дві країни, діаметрально протилежні за своїм політично-
соціальним устроєм, а, головне, за внутрішньою суттю. «Необ’ятна многонаціональна 
Родіна», як ракова пухлина, неодмінно поглине казковий світ, в якому він зараз пере-
буває, і знищення життєвого простору близьких його серцю та дорогих людей – це лише 
питання часу. Омріяний, жаданий, такий близький, але такий недосяжний Ельдорадо 
обернувся черговою примарою. І в душі помалу наростала чорна туга. «В щастя своє він 
вже не вірив, – все життя йому – нині, завтра і на майбутнє – поламане і попсоване не-
поправно, його вовче життя… Не поламана лишилась тільки воля та жадоба щастя, але 
гай-гай – в тім-то вся й колізія: між жадобою та неможливістю» [4: 177].

У фінальній частині роману Григорій Многогрішний та Грицько Сірченко мають на-
году потрапити до Хабаровська, і ця подорож є досить символічною для формування 
остаточного образу міфічної країни. Як відомо, на той час Хабаровськ був центром Дале-
косхідного краю. Дослідник міфів М. Еліаде наголошує на сакральній значущості Цен-
тру для міфічної місцевості. Символіку цієї категорії він розкриває наступним чином:

1. Священна Гора – місце, де зустрічаються Небо та Земля – перебуває в Центрі Світу.
2. Кожний храм або палац – і, у більш широкому контексті, кожне священне місце – є 

«священною горою», і таким чином також стає Центром.
3. Оскільки місто є Axis Mundi (Світова Ось), воно розглядається як місце сходження 

на Небо або під Землю, до Пекла [7: 25].
Багряний розгортає перед читачами епічні картини Хабаровська як столиці Далекос-

хідного краю, до якої пнулися усі ті новоспечені конкістадори з партквитками або без. 
«Згромаджені на горбах будинки середмістя. Підносячись з лискучого туману, як з моря, 
диміли з усіх димарів, хукали в небо. Гейби величезне товпище пароплавів – кораблів 
фантастичного флоту – згромадились в порту і розпалювали печі, готуючись до вимаршу 
в невідомі рейси… Алярмують, і димлять, і хукають в небо. Ні, пливуть, пливуть!.. Похи-
лені стовпи диму злягли в один бік – цілий ліс рухливих димових стовпів,  пливуть!..» 
[4: 208]. Здається, ось воно, піднесення людського духу, гімн велетенській працьовитос-
ті, оспівування технічного генію народу, який спромігся побудувати це чудо цивілізації – 
але ні! Фальшива позолота рясніє іржавими плямами неймовірного вбозтва, злиденного 
існування та нелюдських умов праці. Юрти, де люди існують на 50-градусному морозі, 
жахливі розповіді будівників Східного раю, яких «законтрактували – мов загнуздали, та 
й на смітник викинули», жіночі ніжки в грубезних валянках та ганчір’яних потворних 
бурках, епідемії арештів, убогість побуту з його «слинявими» цукерками та прокислим 
вінегретом. І все це не міф, не продукт хворобливої уяви письменника – це реальність 
існування однієї шостої земної кулі, Ельдорадо «по-совєцькі».

Священним місцем, уособленням життєвого успіху та особистої спроможності «во-
лодарів» цього злиденного життя І. Багряний вимальовує ресторан, до якого потрапили 
головні герої. Автор використовує цілу низку негативно забарвлених епітетів та порів-
нянь, щоб підкреслити атмосферу затхлості, нікчемності та мізерності цього способу 
буття. В оркестрі музикальні інструменти не грали, а «верещали», тромбон ухав, як 
«роздрочений вепр». Диригент не керував музикантами, а «вимахував руками й ходив 
вихилясом». Публіка не веселилася, не танцювала, вона «крутилася в шаленому, боже-
вільному, розпутному ритмі, тручись одне об одного». Учасники цього натовпу взагалі 
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позбавлені будь-якої індивідуальності, вони навіть не є представниками визначених со-
ціальних прошарків. Це однорідна аморфна маса, яку Багряний характеризує як «хтиву 
веремію людського спітнілого, фарбованого і пудрованого м’яса» [4; 227]. У взаєминах 
мешканців цього брутального Раю немає нічого духовного: тут панують лише грубі, пер-
винні інстинкти, лише бажання володіти будь-ким або будь-чим – не має значення.

Простір «совєтського» Ельдорадо, таким чином, виступає у творі у вигляді жорсткої 
вертикалі. Її верхньою точкою виступає жалюгідний Небосхил пристосуванців тоталітар-
ної системи, а Пекло панує на всій території Радянської держави у вигляді концтаборів та 
колоній. Але ж де ті чарівні двері, через які людина потрапляє або до Раю, або до Пекла? 
Той отвір знаходиться у величезному новозбудованому будинку на розі вулиці Калініна. У 
цій споруді міститься радянське Чистилище під назвою НКВД. Там мешкають богоподібні 
істоти, втілення «революційної законності», які вирішують долю людини. Або судилося їй 
зректися своєї особистості, стати коліщатком та гвинтиком системи, або вона потрапляє до 
Пекла, усі кола якої Багряний відобразив в романі «Сад Гетсиманський». Здається, іншого 
виходу немає. Але Григорій Многогрішний знайшов. Він не рухався вздовж Світової Осі, він 
обрав інший напрямок, іншу площину, інший світ. Головний герой та його наречена Наталка 
прорвалися крізь кордон та втекли до Манчжурії, але ідейно ціль їхньої подорожі була значно 
ширшою. Вони вирушили на пошуки свого щастя, своєї власної долі, а, головне, на пошуки 
незнаної, але такої звабливої, сонячної, омріяної України. На сторінках роману майже немає 
конкретного, докладного опису цього третього міфічного простору, але образ рідної батьків-
щини автор показує імпліцитно, за допомогою різноманітних засобів. Це уривчасті спога-
ди головного героя про щасливе безтурботне дитинство на рідній землі, фольклорно-епічна 
розповідь старого Сірка про переселення українців до інших земель, топонімічні назви сіл і 
містечок Зеленого Клину – Київ, Чернігівка, Полтавка, Катеринославка, Переяславка … Об-
раз України постає в народних піснях, що їх співали Наталка з Грицьком, репресовані дівчата 
напередодні Святвечора та сумний дівочий голос у експресі, «которий возіт дрова і лес». 
Це розмаїття та чудове переплетення діалектів рідної мови, якими говорили українські без-
хатченки, розметані по всьому світу. Лише в одному місці автор начебто вдається до опису 
сучасної країни, але цей опис більш нагадує билинно-казкову розповідь про занепад благо-
словенного краю, ніж відтворення реальних подій: «... немає вже того тихого краю, України 
тієї, ясної, сонячної. Що садки вишневі повирубані, ріки збаламучені, степи сльозами опоєні, 
і небо ясне людям потемніло…» [4: 84]. На нашу думку, такий підхід автора був зумовлений 
тим, що на час написання роману Україна була позбавлена національної єдності, політич-
ної незалежності та територіальної цілісності, тобто головних ознак повноцінної держави. 
І мешканці цієї багатостраждальної країни, мов уламки, «розчавлені, розшматовані, знеосо-
блені» блукали всесвітом у пошуках притулку для знесиленого тіла та знесиленої душі. Блу-
кали, але не скорялися. Невтомну спрагу за рідним краєм вони проносили крізь усе пекло 
страждань, крізь усе страхіття випробувань. Григорій Многогрішний з Наталкою почали 
мандрівку тривалістю в життя і напрямком у невідоме, адже на той час Україна не мала ані 
умов, ані ресурсів для здобуття економічної та політичної самостійності. Фінал роману оста-
ється відкритим, але «сміливі завжди мають щастя» [4: 282].

висновки. 
А) В романі І.Багряного «Тигролови» метафора Ельдорадо розгортається у три мотиви: 
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1. уникнення набридлої повсякденності радянських буднів та пошуки зовсім іншого 
світу, «де все не так, де все інакше»;

2. порятунок від неминучої та жахливої смерті в концтаборах сталінського режиму і 
долучення до вічних людських цінностей під час життя серед представників старовин-
ного козацького роду;

3. втеча з географічного простору країни диктатури пролетаріату та приречення себе на 
вічний пошук рідного краю або героїчну битву за свободу і незалежність Батьківщини.

Б) Абсурдність кожного з цих трьох мотивів має свої особливості. Неприродність 
Ельдорадо «по-совєтські» полягає в несумісності усіх жахів тоталітарної країни зі здоро-
вим глуздом, з людською природою, з гармонійністю навколишнього середовища; утопіч-
ність тайгового Ельдорадо криється в неможливості існування осередку патріархально-
сімейних устоїв, вільної праці, поваги до себе, до людей, до природи на території країни, 
де панує нелюдяність та беззаконня; нереальність утворення в 30-ті роки XX ст. політич-
но та економічно незалежної України було зумовлено об’єктивними реаліями того часу.

В) Троїстість міфологеми Ельдорадо в рамках розглянутої теми набуває глибинно-
го, сакрального значення. В індійській міфології існує багатоликий бог Тримурті, якій 
містить в собі трьох богів нижчого рівня. Кожен з них уособлює певні якості та влас-
тивості. Це 1) Брахма – творець всесвіту (пристрасність, активність, енергійність); 2) 
Вішну – його хранитель (ясність, врівноваженість, свідомість); 3) Шива – руйнівник та 
знищувач. Формування слов’янської міфології відбувалося під впливом індоіранської 
культури, тому міфи різних слов’янських етнічних груп містять божество Живу (Сиву; 
Диву; Деву; Дзіву; Зіву). Воно символізує рух життя на землі та виконує три функції: 
створення, зберігання та руйнації [8: 70]. Троїстість образу міфічної каїни в романі «Ти-
гролови», на нашу думку, перекликається з трилікістю Живи та символізує: а) намагання 
тоталітарного режиму зруйнувати людську особистість та людину взагалі; б) стадію спо-
кою та рівноваги, опанування самого себе в умовах гармонійного співіснування з при-
родою; в) стадію відродження людини, що відбувається шляхом боротьби за свободу та 
незалежність рідної країни.
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Пародійна СПадЩина СЕргіЯ воСКрЕКаСЕнКа

У статті досліджується пародійний аспект творчості С.Воскрекасенка. Виявля-
ються особливості його пародій, розкриваються улюблені засоби та прийоми пародію-
вання С.Воскрекасенка. 

Ключові слова: літературна пародія, гіпербола, об’єкт пародіювання. 
В статье исследуется пародийный аспект творчества С.Воскрекасенко, определя-

ются особенности его пародий, раскрываются любимые средства и приемы пародиро-
вания у С.Воскрекасенко.

Ключевые слова: литературная пародия, гипербола, объект пародирования.
This article deals with S.Voskrekasenko’s рarody creation. The features of his parodies turn out 

on artistic works. Sign facilities and receptions of parodies by S.Voskrekasenko are described.
Key words: literary parody, hyperbola, object of parodying.

У запропонованій статті спробуємо розкрити особливості пародійного доробку 
С.Воскрекасенка (1906-1979), оскільки цей аспект його творчості ще не був предметом 
окремої літературознавчої розвідки.

У деяких пародіях С.Воскресенко, обходячи гострі кути, віддає перевагу легкому гумо-
ру, висміюючи невдалі кроки окремих поетів. Такою, наприклад, є пародія на В.Кочевського 
[3:350], епіграф до якої – уривок з книги письменника “Земля натхненна”: “Тру лоб замис-
лено: де рима? / Весь день просиджую дарма: / Не підвертається – нема. / І спересердя 
– грюк дверима! / І я іду по тую риму / До земляків своїх в артіль”. Аби спародіювати 
іноді не досить високу поетичну майстерність митця, а також відірваність тематики його 
творів від реальності, пародист застосовує іронію: у ліричного суб’єкта пародії мозолі не 
на руках, а на лобі, і він урешті-решт розуміє, що “...одірвався від землі”. А тому мчить у 
село, де “Цих дармових добротних рим / Запасся я на кілька зим...”. Така іронія в останніх 
двох рядках переростає в їдкий сарказм, що звучить у риторичному питанні: “Та в віршах 
їх (рим. – В.Н.) шукати всує, / Чи їх поет не силосує?”.

У пародії “На поета Хорошка” [5:287-288] С.Воскрекасенко порушує проблему 
форми сучасної йому поезії. Твір фактично структурується з чотирьох рядків: “Сенсу 
немає поету Хорошку / Брать гонорари за вірші по-трошку, / Вибрав хитрішу собі він 
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дорожку: / Вірші почав розтягати в гармошку”. Проте ці чотири рядки розміщені таким 
чином, що займають аж дві сторінки. Ось так виглядає один із рядків:

Вір-
 ші
   по-
   чав
    роз-
     тя-
      га-
       ти
        в
         гар-
          мош-
           ку.
Така гіперболізація допомагає пародистові звернути увагу і читача, і тогочасних 

письменників часом на нелогічне й невиправдане експериментаторство з віршованими 
формами.

Пародія “На Любомира Дмитерка” [3:351-352] порушує питання характеру стилю 
сучасного поета. Тут окремий факт виявився настільки важливим, що на ньому можна 
було побудувати розмову про чіткість, прозорість, досконалість стильової тканини твору. 
Пародист процитував з Л.Дмитерка одну строфу, взяту як епіграф: “Є до щастя сто до-
ріг. / Та якою ближче? / Зорі падають до ніг, / Вітер в полі свище”.

Читач відчуває, що останні два рядки подані тут не так заради потреби змісту, як 
заради умовної красивості. Це те, що трапляється не тільки у творчості Л.Дмитерка, 
тому пародист зосереджує на цьому свій гумор, побудований на оксюмороні, можливо 
найвлучнішому для цього випадку прийомі: “Ворон кінь біжить, іржить, / Ратицями 
креше. / На даху телятко спить / Та на місяць бреше. / Осяває сонце путь, / Припікають 
зорі, / Чую, бачу, як ростуть / Гарбузи на морі...”.

Увівши до пародії нісенітниці, автор застеріг поетів від надмірного захоплення кра-
сивими фразами. Гумор С.Воскресенка в цьому творів, як і в інших, тонкий і ґрунтується 
головним чином на прийомах народної гумористики (порівняймо, як ведеться розповідь 
у фольклорних нісенітницях). Також автор вправно користується іронією.

І.Вирган – поет, якому властива чутливість до слова, ритму, музичного аранжування 
мови. Все життя він покращував, доопрацьовував більшість своїх творів, намагався “огра-
нити” слово, дати йому таку мистецьку оздобу, щоб воно якнайкраще заблищало. Надзви-
чайне багатство рим, що надають віршам особливого звучання, звукова інструментовка, 
наснажена символічними змістом – засвідчують досконале поетичне чуття звуку і слова 
І.Виргана. Проте у творчості митця С.Воскрекасенко угледів використання дивних слів та 
чудернацької образності, як у тих поетичних рядках із книги “Над Сулою шумлять явори”, 
що пародист використав як епіграф до пародії на І.Виргана [2:272]: “То в високій, шумкій 
пшениці, / Крізь її колихкі вали... / І ластівки в натхненному мовчанні / Ліпили гнізда на 
моїх плечах... / І нехай з пісень моїх віднині / Переймають голос солов’ї...”. Аби спародію-
вати дивну образність поета С.Воскрекасенко використовує гіперболу, у результаті чого 
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виходить: “Гніздами од краю й до краю / Ластівки заліпили мене”. Щоб піддати крити-
ці часом невдалі лексичні рішення І.Виргана пародист використовує тавтології, цікаві 
форми слів, дотепні неологізми, як-от: “У шумкій, колихкій пашниці / Клечінь-дерево за-
цвіта...”, або ж: “я сиджу у калині й співаю, / Поки ранок-світанок свіне́”, чи: “Ходить 
пустопаш скотина / Об цій об такій об весні”.

“Надзвичайно багата, гнучка, вигадлива лексика”, “оперта на народну мову” [1:5] – ось 
у чому Вирганова оригінальність, ось що було об’єктом його любові і творчої зацікавле-
ності, його болю і розпачу. Ці особливості С.Воскрекасенко теж спародіював у рядках:

Зірки дзьобають жар-птиці,
На одній з них плахта золота.
..................................................
Кукібна дівчина-рибчина
Моні надоїть мені.

Тут фольклорні жар-птиця і дівчина-рибчина, а також архаїзм “кукібна” й просторіч-
не “моні” – все це допомагає С.Воскрекасенку створити пародійний ефект. 

На поезію М.Сома “Чому дівчата в нас кирпаті” С.Воскрекасенко написав пародію 
з іронічною назвою “Перший парубок” [2:278]. Пародист висміює образність поетичних 
рядків М.Сома: “Ті поженились. Той сутулиться. / А то малеча ще німа. / я перший 
парубок на вулиці, / Де парубків нема. / Ну, а дівчата ходять хмарою...”. Це він робить за 
допомогою перекручування (“вивертання”) змісту тексту-оригіналу, завдяки чому ство-
рюється комічний ефект, при цьому проекція чітко спрямовується на М.Сома, що під-
тверджується і використанням пародистом назви міста Бровари – районного центру, де 
народився письменник: “Так дівчата й ходять хмарами / (...) / як поїду в Бровари. / як 
же тут, скажу одверто, / Пробачайте, не задерти / Носа догори! / (...) / Краще жить 
без тої слави, / Але мати рівний ніс”.

У С.Воскрекасенка є пародія на П.Тичину з промовистим підзаголовком “Пісня про 
партизанку Олесю Кулик” [2:280-281]. Початок пародії чітко відсилає читача до тексту 
поезії П.Тичини “А я у гай ходила...”: “А я у ліс ходила, / Самісінька-сама. / А там дерева 
люлі... / І знов-таки зозулі / Кували недарма”. 

Тут пародіюється не лише манера письма у вищеназваній поезії П.Тичини, а й голо-
вна її героїня, котру “зозуля ізлякала”. Цій дівчинці Теодор Орисіо протиставляє образ 
партизанки Олесі Кулик. Олеся Кулик, як відомо, – головний персонаж “Пісні тракто-
ристки” П.Тичини. Вона – проста сільська дівчина, що їде на курси трактористок: “Дим-
димок од машин, / Мов дівочі літа... / Не той тепер Миргород, / Хорол-річка не та”. 
Ці рядки спародійовані С.Воскрекасенком так: “...Дим-димок від машин, / Вгору ворог 
зліта. / Не той тепер час настав, / Та й сама вже я не та...”. 

Як відомо, тодішня влада намагалася опоетизувати силу трактора, його значимість. 
Адже цю машину в тридцятих роках минулого століття можна було порівняти хіба що з 
космічним кораблем у шістдесятих. Як відомо, саме у 30-ті розгорнувся нечуваний патрі-
отичний рух “Дівчата – на трактор”. Звичайно, у 70-ті роки, коли була написана пародія, 
це все виглядало досить смішно. І вже трансформація пародистом образу трактористки 
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Олесі на образ партизанки створює комічній ефект: “Фашиста я там (у лісі. – В.Н.) 
стріла / Та з автомата – пах! / А він – ах, ах... / Та ниць – / Беркиць!”. Образ Олесі Кулик 
вдало пародіюється через використання гіперболи – дівчина-партизанка сама змогла по-
бороти цілий фашистський загін:

я гукаю, не боюся:
– Це вам, гади, ще не все! –
І, як вітер, далі мчуся
На дорогу, на шосе.
На дорозі щось гуркоче –
я туди гранату – на!
Потім другу... Ой же смішно!
Потім третю! Ну й чудна.

Прикметно, що формування соцреалістичного героя в поезії П.Тичини проектується 
насамперед на жінку. Так, у “Пісні трактористки” митець акцентує увагу саме на мета-
морфозі жінки в радянському суспільстві. Своїм твором П.Тичина фактично підтримав 
декларацію всієї соцреалістичної літератури про рівність статей як один із основних 
декретів нової культурної політики. Саме цей аспекти влучно пародіює у прикінцевих 
рядках С.Воскрекасенко: “я пишаюся добою, / я пишаюся собою / І Павлом Тичиною. / 
Ще горджуся я по всьому / Тим, що я тепер у всьому / Рівна із мужчиною”.

С.Воскрекасенко написав пародію на В.Швеця [2:279], епіграфом до якої пародист 
обрав уривок з вірша поета: “Гуде реактивний літак. / (...) / А хлопчик сміється. Для ньо-
го / І мрія, і щастя літак. / Він сам крізь бурани й тривоги / Хотів би піднятись отак. / 
І як розказати лошатам, / Телятам, ягнятам, волам, / Рудим, круторогим, кошлатим, / 
Що так він літатиме й сам”.

Аби спародіювати “цікавий” сюжет, образність та загалом тематику вірша В.Швеця 
С.Воскрекасенко створює комічний сюжет пародії – намагання маленького хлопчика-пастуха 
розказати про свою мрію бути льотчиком: “Про ці свої мрії хлопчина / Торочив худобі весь 
день”. Проте його не розуміють, адже “Нічого не вдієш, скотина!.. / Пасеться собі, й ніте-
лень”. Малий і плакав, і сердився, і батога пускав у хід, і навіть “по-німецьки балакав” – ні-
чого не допомогло, лише коли почав говорити віршами, то худоба зрозуміла його.

Пародію допомагає створити просторічна лексика, іноді знижена, русизми, а також 
оксюморони: “Тоді забалакав віршами – / І тварі таке підняли! / Захлопали дружно 
вушами, / ягнята ревіли, іржали воли”. І як кульмінація пародії – заговорила і худоба: 
“У риму лоша допові́ло: / – Тепер нам усе зрозуміло!..”.

“Благословен хай буду я! / Щось у мені є віще, благовісне... / На прю супроти зла зве-
дись, моя / Єдвабно-харалужна пісне” [2:277] – так починається пародія С.Воскрекасенка 
на твір М.Рильського “Слово про рідну матір”. Пародист не відтворює у своєму творі 
художню досконалість шестирядкових строф, що постають як майстерно викінчені син-
таксичні одиниці у поемі М.Рильського. Пародія ж структурується з трьох катренів.

Уже з перших рядків С.Воскрекасенко пародіює ідейно-емоційний пафос твору 
М.Рильського. Як відомо, патетичного звучання твору поет досягає розмаїтою лексикою: 
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слов’янізмами (благословен, цілюща (вода), віщий (птах), благовісне (сонце)); короткими фор-
мами прикметників (славен, зелен, властен); тавтологічними висловами, навіяними народною 
поезією (рута-м’ята, роси-сльози, злото-серебро). Він і сам творить повноправні епітети-
неологізми: громовузкими словами, ріки ясноводі. Аби спародіювати це, С.Воскрекасенко на 
основі каламбуру творить такий комічний неологізм, як єдвабно-харалужний.

Жанрова природа твору М.Рильського, як відомо, визначається по-різному – лірична 
поема, ода псалом, хорал, “слово” (за аналогією до давньоукраїнської пам’ятки княжої 
доби). І справді, назвавши свою поему “Словом…”, М.Рильський підкреслив не тільки 
зв’язок з патріотичною пам’яткою XII століття – “Словом о полку Ігоревім”, яке митець 
переклав українською мовою, а і його жанрові ознаки ораторії. Органічно вплітає поет 
у барвисту мережу своєї мови деякі мотиви та образні звороти з давньоруської поеми. 
Ось, наприклад, одна з найвиразніших ремінісценцій в творі М.Рильського – “Лисиці 
брешуть на щити...” – використана й С.Воскрекасенком.

У пародії згадано А.Малишка, котрого ліричний герой (вгадується М.Рильський) 
бачить як помічника у боротьбі з кривдою. Завершується ж твір на гіперболізованому 
патетичному настрої: “В нас множество поетів є, / А нас, по суті, тільки ж двоє... / Хай 
бог здоров’я ж нам дає, / Благословенні будьмо ми обоє!”.

С.Воскрекасенко був серед тих пародистів, котрі об’єктом своїх творів обирали дитя-
чих письменників чи твори для дітей. Так, об’єктом пародії “У дошкільних черевичках” 
[3:345] є вірш П.Воронька “Чому чапля стоїть на одній нозі”, рядки з якого стали й 
епіграфом до пародії: “Поки хвастала, ходила, / Черевички загубила. / І стоїть тепер в 
лозі / На одній своїй нозі”. Пародист створює комічне продовження вірша П.Воронька, 
використовуючи для цього й лексичний матеріал, зокрема, лайливі та просторічні слова: 
“Зняв свої я черевички / І сказав: – Не плач, дурна, / Надягай мої ось, на. / Сам я взувся в 
дошкільні, / Черевички – по мені! / Стоїмо тепер удвох / На своїх ногах обох!”.

У “Відкритому листі сатиричних персонажів до свого поета Дмитра Білоуса” 
[2:271] С.Воскрекасенко критикує захоплення Д.Білоуса дитячої тематикою, і його відхід 
більш серозних тем і образів, а також зловживання у творах вигуками. Взявши на озбро-
єння за основний прийом гіперболу, С.Воскрекасенко так пародіює: “– Пі-пі... – воно, ко-
нешно, / як і “ме-ме”, й “му-му”... / Але скажіть сердешно, / Поете наш, чому / Писать 
про Киць ви стали, / Про нас же перестали? / Не чуємо!.. Шо-шо? / Ні-ні, нехорошо!”.

С.Воскресенко у своїх пародіях легко відтворює стиль письменників, творчість яких 
обирає об’єктом пародіювання, що дуже важливо для цього жанру. Загалом його пародії 
спрямовані на критику образності та тематики творів колег-письменників.
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ЕвФЕміЗми в романі о.ЗаБуЖКо «муЗЕй ПоКинутиХ СЕКрЕтів»

У статті узагальнено й уточнено лексико-семантичні розряди евфемізмів та описа-
но особливості їх функціонування у мовній канві твору.

Ключові слова: евфемізм, засоби вторинної номінації, лексико-семантичні розряди, 
евфемістичні конструкції, вторинні евфемізми, номінативні евфемізми, атрибутивні 
евфемізми, адвербіальні евфемістичні конструкції.

В статье обобщены и уточнены лексико-семантические разряды эвфемизмов, а 
также определены особенности их функционирования в языковой канве произведения.

Ключевые слова: эвфемизм, средства вторичной номинации, лексико-семантические 
разряды, эвфемистические конструкции, вторичные эвфемизмы, назывательные эвфе-
мизмы, атрибутивные эвфемизмы, адвербиальные эвфемистические конструкции.

In the article the lexico-semantic digits euphemisms are generalized and are specified and 
the features of their functioning are described in the language canvas of work.

Key words: euphemism, facilities of secondary nomination, lexico-semantic digits, euphe-
mistic constructions, secondary euphemisms, nominative euphemisms, attributive euphemisms, 
adverbial euphemistic constructions.

Дослідження в галузі описового мовознавства здійснюється насамперед через аналіз 
мови друкованих пам’яток певної епохи, що відображають не лише культурно-історичні 
умови розвитку суспільства, але й особливості функціонування мови та мовлення, на-
самперед писемного, у певний історичний період. У друкованих джерелах відображені 
всі мовні явища та зміни, зокрема на лексико-семантичному рівні, який з-поміж інших 
мовних рівнів є найбільш динамічним.

Благодатними для дослідження мовних процесів, що відбуваються на лексико-
семантичному рівні, є, безперечно, художні твори, написані українською мовою, що нале-
жать перу видатних літераторів. Одним із найбільш гучних імен у сучасній українській лі-
тературі початку ХХІ ст. є ім’я поетеси, письменниці та літературознавця Оксани Забужко. 
Її роман «Музей покинутих секретів» можна назвати знаковим прозовим твором не лише 
в українській, а й у світовій літературі [1]. Цей роман називають епосом сучасної України, 
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родинною сагою, романтичною історією кохання… Не можна не відзначити своєрідність 
авторського стилю письменниці, який у романі «Музей покинутих секретів» виявляється 
чи не найяскравіше й має наступні ознаки: на синтаксичному рівні – передача думок у 
формі складного конструйованого потоку свідомості, на лексичному рівні – уведення в 
контекст великої кількості неологізмів, поява в лексиці твору великої кількості різнома-
нітних засобів вторинної номінації, в тому числі евфемізмів тощо.

У романі О.Забужко «Музей покинутих секретів», крім чималої кількості жаргоніз-
мів, арготизмів, сленгу, вульгаризмів, наявна майстерно вплетена в загальну канву тексту 
евфемістична лексика. Евфемізми у мовленні використовуються з метою заміни грубих, 
брутальних слів більш милозвучними [2: 691]. За своєю природою евфемізми базуються 
на зменшенні негативної ознаки слова-денотата або на переході оцінного знака, закладе-
ного у лексемі, з негативного на позитивний [3]. Термін «евфемізм» походить із грецької 
мови, що його можна перекласти як «пом’якшений вислів». Словник української мови 
подає наступне визначення цього поняття: «Евфемізм – слово чи вираз, які замінюють 
грубе, непристойне, з неприємним забарвленням, слово. Наприклад, упокоїтись, преста-
витись замість слова померти або ви ухиляєтесь від правди замість брешете» [4: 453]. 
Евфемія – це мовне явище, яке є ознакою культури усного та писемного мовлення носія 
певної мови, засобом збагачення виражальних можливостей мови; крім того, це одна з 
найхарактерніших, найяскравіших ознак української мови, що доводить її невичерпне 
багатство. У дослідженнях мовознавців-лексикологів не раз підкреслювалася динаміч-
ність евфемізмів як шару лексики. Так, Ю.Шерех у своїх працях робить висновок про те, 
що «якщо евфемізм вживається у мовленні часто, до нього звикають, з ним пов’язується 
певне значення поняття, і він сам починає здаватися не зовсім пристойним. Тому евфе-
мізми в мові швидко вмирають і заступаються новими» [5: 60]. Саме такі твердження 
обґрунтовують актуальність дослідження евфемізмів як явища вторинної номінації на 
матеріалі мови сучасних літературних творів.

Особливої уваги на сучасному етапі потребує узагальнення та уточнення лексико-
семантичних розрядів евфемізмів, закономірності функціонування яких є мало дослі-
дженими. Виявлені в тексті роману О.Забужко «Музей покинутих секретів» евфемізми 
є різнотематичними, за своєю семантикою вони виходять далеко за межі існуючих у 
мовознавстві лексико-тематичних класифікацій цієї мовної одиниці (праці О.Б. Януша, 
О.І. Манютіної, І.В. Мілєвої тощо).

Мовний матеріал, на якому побудовано дослідження, налічує 149 евфемізмів – слів, 
словосполучень та підрядних конструкцій без врахування варіантів їх вживання в різно-
му контексті. 

Лексико-семантичні розряди евфемізованої лексики в романі О.Забужко «Музей по-
кинутих секретів» охоплюють сфери людської діяльності, прямі номінації яких автор 
вважає найризикованішим для успішної комунікації «письменник – твір – читач». Вжи-
вання евфемізмів у романі зумовлюється соціально-культурними, морально-етичними й 
естетично-конвенціональними нормами суспільства та відображає сформовані поняття 
позитивності або негативності сприймання тих чи інших предметів та явищ дійсності. 
За цими критеріями евфемізми в досліджуваному тексті можна розподілити на окремі 
лексико-семантичні розряди та підрозділи. У загальному ж використання евфемізмів різ-
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них тематичних груп у мові художніх творів є однією з ознакою ідіолекту письменника, 
характеристикою його морально-етичних цінностей та його загальної культури. 

Найбільш численним лексико-семантичним розрядом евфемізмів в аналізованому 
романі є вторинні номінації понять «помирати» («померти»), «померлі», «вбивати», 
«самогубство» і пов’язані з ними дії, факти, предмети тощо. На нашу думку, це зумовле-
но насамперед проблематикою «Музею покинутих секретів». Сама авторка зазначає, що 
цей твір – роман про любов та смерть[6]. У романі ключовим є демонстрація способів 
впливу мертвих на життя живих людей. Цим мотивується широке побутування в романі 
лексики відповідної семантики, пов’язаної зі смертю, померлими, убивствами та само-
губствами. Евфемізована лексика такої семантики постійно поповнюється інноваційни-
ми мовними одиницями. Але в ній є сталі вислови евфемістичного характеру з давньою 
історією. Так, у синонімічному ряді дієслова «помирати (померти)» одними з найдавні-
ших евфемізмів можна назвати мовні конструкції з стрижневим заперечними дієсловами 
«не бути»: не бути (с.423), вже (уже) не бути (412, 513, 576, 700, 771), не бути серед 
живих (342), вибути з гри (510); «не стати»: не стати (не стало) (384, 414, 444, 657, 756, 
801), не остатися в живих (683); «піти, сходити»: зовсім піти (697), сходити в могилу 
(656), посходити з світа (684). Процес помирання в творі дуже часто передається як пе-
реміщення людини до іншого місцезнаходження, пов’язане із специфічними лексемами, 
що мають безпосереднє відношення до процесу поховання, смерті, а саме: евфемізми з 
ключовим словом «цвинтар»: бути на цвинтарі (342), опинитися «на Лєсном кладбіщє» 
(391), передислокуватися на цвинтар (253); евфемізми, що є відображенням одного з 
елементів обряду поховання – закопування померлого у землю: лягти у солонець (384). 
Окремо слід розглянути евфемізми, що завуальовують назви процесів, явищ, пов’язаних 
із тим, що відбувається після смерті людини. Ключовими в таких евфемізмах є спорідне-
ні слова з лексемою «потойбічний», утвореною морфологічно-синтаксичним способом 
із словосполучення «по той бік», тобто після смерті: опинитися потойбіч (103), проки-
нутись потойбіч (92); а також різноманітні описові назви того світу, в який людина по-
трапляє після смерті: переміститися в ліпший світ (433), бути там (247), спровадитися 
поза зону досяжності (387), спровадитись з цього світа (387).

Вторинними від розглянутих вище евфемізмів можна назвати номінативні евфемізми, 
що позначають назви світу після смерті: потойбіччя (340, 341, 394), той світ (284, 781); 
атрибутивні евфемізми та евфемістичні конструкції, які називають ознаку предметів та 
явищ після смерті: потойбічний (22), не від цього світу (658); адвербіальні евфемістичні 
конструкції, що називають часовий проміжок після смерті: на тому (тім) світі (253, 612, 
781), по той бік (642,796), поза світом (104), засвіт (625), з тамтого боку (341), потой-
біч неосяжно темної стіни (572), потойбіч плацу (796), по другий бік плацу (800).

Серед евфемізмів цього лексико-семантичного розряду можна виділити групу слів та 
конструкцій, що позначають смерть людини через її уподібнення до нерухомих стверді-
лих предметів: задубіти (421), стверднути (421), не ворушитися (391), зробитись непід-
йомним жалем (421), зробитись непідйомним соляним стовпом (421), зробитись непід-
йомним каменем (421), серед яких останні три евфемізми є індивідуально-авторськими, 
бо не зафіксовані жодним словником сучасної української літературної мови.

Окремо слід також виділити евфемізми-синоніми до дієслова «загинути»: впасти 
у бою (484), впасти од кулі (564), дістати дев’ять грамів свинцю (386); евфемізми 
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описового характеру: життя урвалось (422), відпустити когось (463), піти на таке 
діло, з якого не вертають (507).

Поруч із однослівними евфемізмами, що називають труп людини, мертве тіло: 
останки (783), «підсніжники» (688) (останній приклад є зразком професійного сленгу 
і дає вторинну назву трупів, знайдених міліцією навесні, тоді, коли зійшов сніг) та ев-
фемізмами – атрибутивними словосполученнями: покинуте тіло (576), відлетіла душа 
(212) широко використовуються в романі для називання померлих евфемізми, виражені 
підрядними конструкціями: ті, хто від’їхав ув інший тан (548); ті, хто вже не встане 
(481); ті, хто пішов (150); ті, кого вже нема (150).

Чимало в мові роману евфемізмів, що позначають дії, процеси, явища та предмети, 
пов’язані з примусовою смертю, а саме: евфемізми назавжди вимкнути (176), виконати 
вирок смерти (788), натиснути кнопку (767), приморити когось (166) є синонімами до 
дієслова «вбивати», ліквідація (506, 507), «брудна робота» (767) вступають у синоні-
мічні зв’язки з іменником «вбивство»; підрядна конструкція ті, кого позбавили змоги 
крикнути «я є!» (709) використовується для вторинного називання субстантивованого 
дієприкметника «убиті».

Евфемізми самоліквідуватися (767) та покінчити з собою (108, 788) позначають свідоме 
самостійне позбавлення себе життя, спричинене своєю безпосередньою, умисною дією.

Одиничними в тексті роману виступають евфемізми до слова «смерть» – неминучий 
кінець боротьби (212) та до назви автомобіля, який возить трупи людей – бідарка (209).

Не менш численний лексико-семантичний розряд евфемізмів, виявлених у романі 
О.Забужко «Музей покинутих секретів», охоплює субститути зі сфери сексуальних сто-
сунків. Не один рецензент цього твору говорить про те, що це любовний та еротичний 
роман з кількома сюжетними любовними лініями, із сексом, який називають візитівкою 
творчості Оксани Забужко, змальованим докладно і різноманітно. Я.Дубинянська в одній 
зі своїх рецензій на роман «Музей покинутих секретів» підкреслює, що авторка направду 
вміє писати «про ЦЕ» найкраще в сучасній українській літературі: дуже точно, емоційно, 
відверто, щиро [7]. Однак описи та розповіді письменниці відрізняються від творів такої 
ж тематики інших сучасників, зокрема Леся Подерв’янського, Юрка Покальчука, Юрія 
Винничука, Богдана Бойчука тощо, вищим ступенем завуальованості непристойних по-
нять, виразів, дій, їх заміною евфемізованою лексикою. 

Евфемізми в аналізованому романі, що стосуються сфери сексуальних стосунків, мож-
на розмежувати за їх відтінками у значенні наступним чином. До синонімічного ряду сло-
восполучень займатись сексом, мати статеві зносини з кимось можна віднести евфеміз-
ми спати з кимось (55, 323, 326, 328, 509, 623), кохатися (418) (ці евфемізми найближчим 
часом можуть вийти з розряду евфемізованої лексики, оскільки повністю увібрали в себе 
значення приховуваного поняття), лягати під когось (29), кидатися під когось (425), ляпну-
тись під когось (753), пожити з кимось (753), зайнятися цим (427), бути з жінкою (140), 
віддатися комусь (298), давати комусь (639), опинитися в ліжку (390, 740), вбирати в себе 
його єство (222), всьорбнути когось (221), вхлипнути в себе (220), товкти когось (57), вхо-
дити в когось (мужем) (323, 462, 550), прийняти мужчину (21). У романі також виявлено 
контекстуальні евфемізми, що називають вищеаналізовані дії, але їх значення без контек-
сту набуває інших відтінків: водити когось до туалету (640), розстебнути штани (639).
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Одиничними із цього лексико-семантичного розряду евфемізмів є наступні субсти-
тути: хотіти когось (463), що означає статеве збудження; злягання (428), що називає 
секс як процес; обробити ротиком (257) називає один із видів орального сексу; оргазм 
у чоловіків називається евфемізмами проллятися (220), вистрелити з пістолета (222). 
Статеве збудження чоловіків передається через синтаксичні конструкції описового заву-
альованого характеру: встає щось в штанах (327), напинаються йому м’язи внизу живо-
та (556). Це ж можна сказати і про евфемізми, що називають незайманість у дівчат або 
відсутність статевих стосунків: ще жінкою не бути (20), нікого не знати (224).

Третій розряд евфемізмів репрезентується субститутами, які позначають деякі части-
ни тіла людини, зокрема жіночі та чоловічі статеві органи. Для аналізу евфемізмів та ев-
фемістичних конструкцій в межах цього розряду скористаємося термінологією, взятою із 
лексико-семантичної класифікації евфемізмів О.І.Манютіної [8: 10]. У ній пропонується 
в межах цього розряду виділити два прошарки евфемізмів: евфемізми-соматизми щодо 
чоловічої статі (товсті чоловічі відростки (257), мацак (481), струтячий мацак (478) 
(останні два евфемізми є полонізмами), прутень (56), тести кули (253) та евфемізми-
соматизми щодо жіночої статі, що позначають назви грудей (бюст (678, 679), персо 
(820), два теплі пагорбки (195)) та жіночих статевих органів (жіноче лоно (512), цибули-
на (375), Венерин горбочок (375), причинне місце (430), масажний орган (417), борозенка 
(499), ущелина (220), щілина між ногами (56)). Деякі з евфемізмів на позначення жіночих 
статевих органів мають структуру підрядних речень: там, де стужавіла борозенка при-
йняла впале зернятко (794); там, де роблять «пі-пі» (417).

У межах аналізованого лексико-семантичного розряду евфемізмів знаходимо й оди-
ничні, наприклад евфемізм клітини (418) називає чоловічі клітини-сперматозоїди, ви-
плеснуті під час оргазму, або евфемізм-слово іншомовного походження страпон (630) 
з маловідомим значенням називає в тексті фалоімітатор, що складається з трусиків-
ремінців та насадки у вигляді фалоса. 

Практично всі аналізовані в цьому розряді евфемізми можна вважати неологізмами, 
оскільки вони виникли у мові досить нещодавно у зв’язку зі зміною морально-етичних 
поглядів на позначувані поняття в суспільстві.

Наступний розряд евфемізмів представлений замінниками на означення психічних, ро-
зумових та фізичних вад людей. Наприклад, замість найбільш звичайного, загальновжива-
ного поняття «божевільний» або процесу «збожеволіти» в романі натрапляємо на евфеміс-
тичні назви осіб, предметів і процесів: душевнохворий (280), з’їхати з глузду (341), стріху 
зносить (250, 390, 637), поїде стріха (164, 713), зрив даху (690), поїхати мізками (607), по-
тьмарення ума (542) та вторинний евфемізм, що позначає лікарню (будинок) для божевіль-
них – богадільня (372). До цього ж розряду належать евфемізми, що позначають особли-
вості фізіологічного стану організму людини (підупалий (276) у значенні старий), розумові 
вади та відхилення (рогуль (377), зацофаний (360) в значенні деградований; бути реаліст-
кою (433) в значенні не бути дурною). На наш погляд, до цього лексико-семантичного роз-
ряду варто віднести й евфемізми, що називають негативні звички людини (сісти на голку 
(305) та непристойні види діяльності людини, зокрема проституцію (заробляти на життя 
на Окружній (722), опинитися на Окружній (391), дівчата «на работу в Європє» (106), 
оскільки такі евфемізми мають безпосередній стосунок до вад людини, хоч їх у вузькому 
розумінні можна розглядати як вади поведінки людини.
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До п’ятого лексико-семантичного розряду евфемізмів у романі О. Забужко «Музей поки-
нутих секретів» ми відносимо субститути на позначення фізіологічних особливостей жіно-
чого організму, зокрема вторинні назви менструального циклу (менопауза (679, 680), «гості 
прийшли» (302), інсталяція з посткоїдальних жіночих піхов (581), підрядні конструкції для 
називання зародка (той, хто буде (813); той, хто в ній (800); той хтось (800), завуальовані 
назви абортування зародка (підірвати тунелю (797, 798), вибухнув тунель (799).

Шостим розрядом охоплюються субститути, що позначають деякі непривабливі фізі-
ологічні функції організму людини: відходи життєдіяльності, різноманітні відправлення 
тощо. Активно вживаються в романі й не потребують додаткових поширених тлумачень 
навіть без контексту такі евфемізми, як спорожнити міхурі (60), робити «пі-пі» (417), 
недвозначне дзюрчання (117), накласти в штати (224), напущений власний сморід (624), 
нечистоти (208) (блювотиння), «теплиця» (556) (тепла сеча), зійти собі цюнцю (555) 
(спорожнити сечовий міхур), щось непомисленне (258). Слід зазначити, що в тексті зна-
йдено чотири синоніми-евфемізми до слова «туалет»: убиральня (357), санузєл (677), ви-
ходок (198), клозет (516). Семантично пов’язаний із цим розрядом евфемізмів вислів 
описового характеру, що є зразком мовного маніпулювання з евфемістичним значенням: 
не вживати туалетного паперу (516).

Другорядними порівняно з вищепроаналізованими лексико-семантичними розряда-
ми евфемізмів є в романі евфемізми на позначення демонологічних назв, зокрема евфе-
мізми арідник (568), нечистий (79), ті, що коло казанів (253) називають чортів. Власне 
остання лексема широко вживана в тексті без використання евфемістичної заміни, що 
пов’язано зі змінами поглядів сучасного українця на певні словесні заборони та табу.

Зрозуміло, що описаними лексико-семантичними розрядами евфемізмів, виявленими 
в романі О.Забужко «Музей покинутих секретів», загальна класифікація евфемізмів у су-
часній українській літературній мові не вичерпується. У досліджуваному тексті з огляду 
на його специфіку не було представлено зразків суспільно-політичної термінологічної 
евфемізованої лексики або так званих політичних евфемізмів, а також проаналізовані 
розряди евфемізмів не були представлені всіма можливими синонімічними рядами. Про-
те це й не є завданням автора художнього твору. Головне, що досліджувані евфемізми 
органічно вплелися в контекст твору і стали одним із засобів мовної виразності прозо-
вого авторського тексту. 

Як бачимо, в аналізованому романі чітко простежуються пріоритетні сфери евфе-
мізації на сучасному етапі – все, що пов’язане зі смертю та сексуальними стосунками. 
Сучасність, з характерною для неї антропоцентричністю, висуває на перший план дещо 
інші аспекти людського життя, які потребують обережності, відмінні від сфер евфемі-
зації ще півстоліття тому. У мові роману О. Забужко «Музей покинутих секретів» че-
рез вдале використання евфемізованої лексики відображено морально-етичні принципи 
української культури та свідомості сучасного українця.
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ПовіСтЬ а. П. чЕХова «муЖиКи» в рЕЦЕПЦіЇ 
м. груШЕвСЬКого

Стаття присвячена питанню про постійні зв`язки А. Чехова та української літера-
тури, а саме, аналізу маловідомого літературно-критичного очерку видатного україн-
ського діяча, вченого, публіциста М. Грушевського до повісті А. Чехова «Мужики». 

Ключові слова: рецепція, журналістика, літературні зв`язки, компаративістика.
Статья посвящена вопросу о постоянных связях А. Чехова и украинской литературы, 

а именно, анализу малоизвестного литературно-критического очерка выдающегося укра-
инского деятеля, ученого, публициста М. Грушевского к повести А. Чехова «Мужики».

Ключевые слова: рецепция, журналистика, литературные связи, компаративистика.
The article deals with the constant connections Chekhov and Ukrainian literature, namely, 

analysis of unknown literary-critical essay prominent Ukrainian leader, scholar, publicist Hru-
shevsky to Chekhov story “Guys”.

Key words: reception, journalism, literary connections, comparative.

Питання про постійні творчі зв`язки А.П. Чехова та української літератури вже нео-
дноразово було предметом спеціального дослідження. Достатньо згадати імена таких 
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вчених, як М. Левченко, Н. Крутікова, М. Теплинський, В. Звиняцковський, О. Зінькевич, 
які багато й плідно досліджували різнобічні взаємозв’язки Чехова з українською культу-
рою. Разом з тим, до цих пір ще залишаються не освітленними деякі суттєві моменти в 
цій області. Так, маловідомою виявляється і стаття видатного українського діяча, вчено-
го, публіциста М. Грушевського, прсвячена повісті А. Чехова «Мужики».

Характерно, що у коментарях академічного трідцятитомного зібрання творів Чехова 
до повісті «Мужики», ім’я Грушевського не згадується взагалі. Разом з тим, в тій поле-
міці, яка розгорілася після публікації «Мужиків», думка Грушевського не повинна бути 
втраченою. Адже інтерес М. Грушевського до української та російської словесності був 
глибоким, поєднаним з інтересом духовно-творчого життя епохи.

Вищезгадана стаття М. Грушевського «Мужики». Оповідання Антона Чехова» була 
надрукована в «Літературно-науковому вістнику» – щомісячному журналі, який вида-
вався з січня 1898 до грудня 1906 та з травня 1922 до липня 1932 – у Львові, з січня 
1907 до серпня 1914 та з липня 1917 до вересня 1919 – у Києві. Видання було засно-
ване з ініціативи М. Грушевського (він же став його першим редактором) як друкова-
ний орган Наукового товариства імені Шевченка. До складу редакційної колегії, крім М. 
Грушевського та І. Франка, також увійшли О. Борковський, О. Маковей та В. Гнатюк. 
Редколегія залучала до співробітництва письменників, публіцистів та науковців з Гали-
чини і Наддніпрянської України. Приміром, авторами часопису стали: В. Винниченко, 
М. Вороний, Б. Грінченко, О. Кобилянська, М. Коцюбинський, О. Маковей, С. Петлюра, 
С. Русова, В. Самійленко, В. Стефаник, І. Карпенко-Карий, Г. Хоткевич, Леся Українка, 
Марко Черемшина та ін. Упродовж 1898–1906 журнал поділявся на низку відділів: по-
езії, повісті, новели, драми, літератури, науки, мистецтва, хроніки та бібліографії. Редак-
ційна політика в той час була скерована на осмислення самобутності української нації, 
тлумачення головних західноєвропейських тенденцій суспільно-політичного розвитку. 
«Літературний процес тлумачився «ЛНВ» як потужний рушій народних інтересів і наці-
ональної свідомості – від «Кулішівського козаколюбства» до сучасного рівня цивілізації; 
від теоретичного народолюбства народовців та москвофілів з їх покірним очікуванням 
цісарського благодійництва – до дедалі повнішого усвідомлення ролі і значення соціаль-
ноекономічних та політичних реалій життя» [1: 4].

Відомо, що до 1901 р. у «Літературно-науковому віснику» було опубліковано декілька 
перекладів творів Чехова, зроблених Марією Грушевською. З листа А. Чехова А. Крим-
ському відомо, що Чехов не був ознайомлений з перекладом «Мужиків», які вийшли в 
1898 р. в «Літературно-науковому віснику». Очевидно Чехов отримав інші переклади 
своїх творів: «Сердечно дякую за надіслані переклади моїх творів. Будьте люб'язні, напи-
шіть пані М. Грушівській, що, наскільки я розумію, переклади зроблені нею дуже добре, 
якщо б я знав її адресу, то поспішив би подякувати їй сам» [2: 241].

В. Мельниченко зазначає, що віртуальне перетинання Чехова з Грушевським відбу-
лося ще за життя письменника, коли в другому томі «Літературно-наукового вісника» у 
1898 році Грушевський вмістив статтю про повість Чехова «Мужики». Трохи згодом у 
четвертому томі журналу (1898 рік) Грушевський відвів Чехову чільне місце в аналізі 
«новин російської літератури», наголосивши, що в ньому «можемо ще побачити першо-
рядну літературну силу». З цих публікацій видно, що молодий український вчений добре 
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знав творчість російського письменника, прочитав основні його збірки, повісті «Дуэль», 
«Палата №6», «Моя жизнь». Грушевський окремо підкреслював, що Чехов «звідав осо-
бисто місце заслання для засуджених в Росії – острів Сахалін і описав його й життя за-
сланців в формі подорожі-мемуара» [3: 104]. 

На думку Грушевського, погляд Чехова на життя глибоко песимістичний, його увагу 
привертають звичайно негативні форми людського життя, прояви аномалій, що випли-
вають з самих обставин, і від людей, з людського невігластва, тривіальності. Природа, 
дитяче життя, часто описувані автором, своєю правдою дають контраст сьому людському 
нерозуму і тривіальності, на котрі автор не знає ліків, не вказує виходу. 

Безумовно, це сприйняття Чехова саме Грушевським, однак, нас і цікавить саме ба-
чення українського історика, навіть якщо воно й не справдилося. Скажімо, Грушевський 
вважав, що «драматичні спроби Чехова не мали особливого успіху», що не відповідає 
дійсності.

Особливу увагу Грушевський приділив повісті Чехова «Мужики», з якою ознайомив-
ся одразу після публікації в журналі «Русская мысль» (1897, № 4). Як відомо, після її 
виходу в пресі розгорнулась полеміка між народниками (М. Михайловський, М. Про-
топопов та ін) і марксистами (П. Струве, О. Богданович та ін.) з приводу економічного і 
культурного розвитку Росії. Грушевський напрочуд чутливо вловив її: «Голоси критики 
поділились: одні піднесли реальність і талановитість сього сумного образу, що виступив 
як протест проти ідеалізування народного побуту у деяких народників, ідеалізування 
шкодливого тим, що присипляло увагу до народних потреб. Знов інші добачили якісь 
неприхільні народу тенденції у автора. Один з авторитетніших репрезентантів поступо-
вої російської публіцистики критик Михайловський закинув Чехову, що він зіделізував 
міську трактиєрну цивілізацію, викинувши з неї весь той бруд і грубіянство, через котру 
мусив перейти його герой – Микола Чікільдєєв, а натомість перечорнив селянськє життя, 
підкинувши до нього всякого бруду.

Такий осуд здається несправедливим. Автору ніхто не закинув нереальності виведе-
ного ним образу» [4: 80]. 

Грушевський зазначає, що «супроти нелюдської нужди й темноти селянського жит-
тя його герої зітхають не по міському бруду, а по тих бодай формальних, а все якихось 
ліпших формах міського побуту: в місті бодай не лаялись так страшно на кождім кроці, 
грубіянства було менше; бодай про око, були хоч початки якогось комфорту і достатку. 
Причини селянської дикості автор вказує не в людях, тільки в їх економічних та суспіль-
них обставинах. Городянка Ольга, відчувши всі негативні сторони селянського життя, 
відчуває, одначе, що «в житті їх нема нічого такого, чого би не можна було оправдати»; 
матеріальна біда забиває селян, а помочі нізвідки. «Та чи й може бути яка-небудь поміч 
і приклад від людей користолюбних, захланних, розпусних, лінивих, що з'їжджають на 
село лише за тим, аби образити, обдерти, настрашити» [4: 81].

Залучивши до свого аналізу ще й повість «Моя жизнь», Грушевський наголосив, що 
Чехов «зовсім не ідеалізує міста». Невимовно сумно виглядають в ній «інтелігенція» та 
міщанство, порожнеча, конвенціональність, дурність сього життя змальована незвичай-
но виразно: тупоголовість, неморальність одних, дикість других, легкодухність й погоня 
за гріхами третіх.
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Грушевський зумів зрозуміти ідею повісті Чехова та заперечити тим критикам, які 
ставили в вину Чехову «навмисне перечорнюванє життя», і ствержував що насправді 
образ провінціального життя, намальований ним, відповідє дійсності, хоч авторські при-
клади й зібрано в повісті в художньому фокусі.

Сам по собі, інтерес Грушевського до повісті Чехова не був випадковим. І справа 
не тільки в тій полеміці, яка виникла у зв`язку з публікацією нового твору російського 
автора. Так сталося, що чеховські «Мужики» виявилися дуже актуальними не тільки в 
російському літературному процесі, але й в українському. 

Відомо, що українське красне письменство на протязі довгого часу орієнтувалось 
переважно на відтворення народного побуту. Здається, що Грушевський неоднозначно 
ставився до такої літературної позиції: «В дійсності інтелігенція складається не з самих 
гіпокритів і егоїстів, і до всіх, у кого є любов до справедливості, почуття обов'язку перед 
народом, є любов до чоловіка – до всіх тих страшний образ, змальований автором в «Му-
жиках», кличе до помочі, до праці коло свого народу» [4: 81]. Для нього саме інтелігенція 
видавалася тою рушійною силою, яка може вивести мужиків на новий світлий шлях.

Між тим, у кінці XIX сторіччя, в тому ж часописі ЛНВ, з`являється перше опові-
дання В. Стефаника. Важко сказати, чи свідомо Стефаник відштовхувався і від самого 
тексту повісті Чехова, і від передмови Грушевського, але дивлячись об`єктивно, не встиг 
з`явитися переклад «Мужиків», як через місяць, на сторінках того ж видання, друкують-
ся оповідання В. Стефаника. 

Ми не знаємо точно, як саме ставились Стефаник і Чехов один до одного. Чехов мав 
нагоду прочитати оповідання українського письменника в перекладі на російську мову в 
журналі «Жизнь» (1900, № 1) – там, де була надрукована його повість «В яру». Мав на-
году – але чи прочитав? А якщо навіть прочитав, то як сприйняв? [5: 259]. 

З цієї точки зору, передмова М. Грушевського до повісті А. Чехова «Мужики» на-
буває особливого значення, тому що дозволяє краще зрозуміти ті складні процеси, які 
відбувалися в історії не тільки російської, а й української літератури. 
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интЕрПрЕтаЦиЯ и автоинтЕрПрЕтаЦиЯ тЕКСта: 
К воПроСу оБ авторСКиХ интЕнЦиЯХ 
(А.П. Чехов «Иванов», «Леший», «Дядя Ваня»)

Статья вторая

Стаття присвячена проблемі авторської інтенції як критерію інтерпретації ху-
дожнього тексту. На прикладі трьох п’єс А.П. Чехова та його листів, в яких міститься 
автоінтерпретація творів показано, що авторські наміри постійно знаходяться у русі, 
і розуміння автором власних творів може змінюватися не тільки у рефлексивному, але 
й у творчому плані. Слідом за Чеховим робиться висновок для принципів інтерпретації, 
що авторську інтенцію краще розуміти радше як питання, а не як сталу концепцію. 

Ключові слова: інтерпретація, автоінтерпретація, авторські інтенції, смисл.
Статья посвящена проблеме авторской интенции как критерию интерпретации 

художественного текста. На примере трех пьес А.П. Чехова и его писем, содержа-
щих автоинтерпретацию произведений, показано, что авторские намерения постоянно 
находятся в движении, и понимание автором собственных произведений может изме-
няться не только в рефлексивном, но и творческом плане. Вслед за Чеховым делается 
вывод для принципов интерпретации, что авторскую интенцию лучше понимать скорее 
как вопрос, а не как фиксированную концепцию.

Ключевые слова: интерпретация, автоинтерпретация, авторские интенции, смысл.
Tha article deals with the problem of author’s intentions as a criterion of the interpretation 

of the artwork. Three A.P.Chekhov’s plays and his letters containing the autointerpretation of 
his works are taken as the example of the fact that author’s intentions are constantly in motion 
and the understanding by the author of his own works may change not only reflexively but also 
creatively. It allows to make conclusions for the principles of interpretation that the author’s 
intention is better to conceive as a question but not a fixed meaning.

Key-words: interpretation, autointerpretation, author’s intentions, meaning.

3. «Дядя Ваня» – завершение темы «Иванова».
Рассматривая путь от замысла «Лешего» к тексту «Дяди Вани», легко видеть, что 

образ Войницкого из более-менее эпизодического превращается в центральный. Причем 
особенно примечательно, что состав реплик и, содержание, образа от текста «Лешего» к 
тексту «Дяди Вани» существенно не изменилось. Самое существенное изменение – но-
вая развязка и, соответственно, несколько дополнительных сцен. (Впрочем, и здесь при-
сутствует мотив самоубийства, однако оставшийся нереализованным, что лишь подчер-
кивает его серьезность и безнадежность положения героя.) От «Лешего» к «Дяде Ване» 
пьеса словно бы перекраивается вокруг Войницкого. Он – инвариант текста, а вокруг 
него переписывается контекст.

© Юдин А., 2011
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Примечательно, что никаких автоинтерпретаций «Дяди Вани» нет. Чехов больше не 
пытается никому ничего объяснять. (Неизвестна даже точная дата написания пьесы: ее 
принято датировать 1896 г., когда она была окончательно завершена.) Все, что можно 
найти в этом отношении, это немногочисленные комментарии для актеров, которые дош-
ли до нас в воспоминаниях, например, Станиславского, которые носят косвенный, так 
сказать, образный характер: дядя Ваня «носит чудесные галстуки» [7, 304]; «Астров в 
трагическую минуту свистит», дядя Ваня хнычет: «...мне сказал только одно замечание 
про Астрова в последнем действии: – Послушайте же, он же свистит. Это дядя Ваня 
хнычет, а он же свистит» [7, 309]. Станиславский отмечает привычку Чехова отвечать 
«односложно». Чехов становится сдержаннее и, так сказать, «прячется» за текст: «...на 
наши вопросы А. П. отвечал коротко: – Там же все написано» [7, 304]; «Когда стали 
читать пьесу и за разъяснениями обратились к Антону Павловичу, он, страшно сконфу-
женый, отнекивался, говоря: – Послушайте же, я же там написал все, что знал» [7, 316]; 
«Он бывал почти на всех репетициях своей пьесы, но очень редко, осторожно и почти 
трусливо выражал свои мнения» [7, 317]1.

Поэтому «Дядя Ваня» – это текст и только текст. 
Иван Петрович Войницкий – завершение Чеховым движения вглубь найденного им 

в «Иванове» типа, точнее, человеческой ситуации, поскольку отличия весьма существен-
ны. Трансформация Жоржа Войницкого в Ивана также сближает этих героев. Иванов и 
«дядя Ваня» – «русские люди», трагедия которых в настоящем обусловлена их прошлым, 
усвоенными в прошлом иллюзиями. Субъективно они по-разному, даже диаметрально 
противоположно смотрят на свою ситуацию. Иванов из гордости отказывается искать 
причины своей усталости вовне и только фаталистически утверждает, что «надорвался». 
Войницкий, напротив, во всем винит профессора («Ты погубил мою жизнь! Я не жил, не 
жил! По твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы моей жизни! Ты мой злей-
ший враг!»). Но объединяет их именно «прекрасное прошлое», свойственное «большин-
ству русских людей», о чем писал Чехов в цитировавшемся выше письме к Суворину. В 
отношении Войницкого вполне уместна характеристика Чеховым Иванова: «дворянин, 
университетский человек, ничем не замечательный; натура легко возбуждающаяся, го-
рячая, сильно склонная к увлечениям, честная и прямая, как большинство образованных 
дворян». Уместны эти слова и в отношении Астрова.

Итак, если Иванов «утомился», то для Войницкого «пропала жизнь», а Астров «за-
работался», «испошлился», у него «все чувства притупились». Однако это не мешало и 
не мешает двум последним «решать вопросы». Войницкий оказался довольно успешным 
управляющим. Астров взвалил на себя обязанности врача, заботу о лесах, лесничество 
и ничуть не надорвался. Это первое существенное отличие от Иванова. Таким образом, 
«специфическое свойство» «русской утомляемости» почему-то не оказало на них реша-
ющего влияния. (Что ставит такое каузальное условие под сомнение.)

1 Об этом уклонении Чехова-автоинтерпретатора от прямых объяснений писала и О. Книппер-Чехова: 
«Один из актеров, например, просил Антона Павловича охарактеризовать тип писателя в «Чайке», на 
что последовал ответ: «Да он же носит клетчатые брюки». Мы не скоро привыкли к такой манере об-
щения с нами автора, и много впоследствии было невыясненного, непонятого…» [5, 382].
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Кроме того, герои «Дяди Вани» глубже понимают причины своего состояния. Их 
прошлое очерчено яснее. Точнее, это касается Войницкого, поскольку Астров в каузаль-
ном понимании недалеко ушел от Иванова. Его объяснения происшедших с ним нрав-
ственных изменений («в десять лет стал другим человеком») не отличаются проница-
тельностью и глубиной и в основном сводятся к общему указательному жесту в сторону 
обстоятельств: «заработался», «жизнь скучна, глупа, грязна». Более проницателен Вой-
ницкий. И потому он заслуженно – заглавный персонаж. Не случайно и оправданно его 
самомнение («я мог бы стать Достоевским, Шопенгауэром»). Его ненависть к профессо-
ру и выстрел в него и есть каузальный анализ. Опять же в отличие от Иванова, который 
стреляет в себя, Войницкий как раз стреляет в причину своего нынешнего положения. 
Если в биографии Иванова (как в пьесе, так и в письме Чехова Суворину) упоминание 
университета фигурирует просто как отдельный факт, то в «Дяде Ване» университет вы-
ходит на сцену. Серебряков лично, разумеется, не виноват перед Войницким. Он – сим-
вол тех идей, тех обольщений, которые подчинили себе Войницкого, предопределив его 
жизненный выбор. (Поэтому и выстрел – мимо. Он также сугубо символичен.)

История Войницкого – история самообмана и одновременно обмана, поскольку само-
обман вызван общественными условиями. Войницкий – жертва, хотя и добровольная, об-
щественного ослепления. Некогда восторженный почитатель профессора (где усвоенное 
общественное поклонение усилилось личным в силу переноса на общественного идола 
еще и любви к сестре) теперь он видит в нем причину всех своих бед. Однако Серебряков – 
лишь приложение, вынужденная бессильным аффектом персонификация беспредметного 
обвинительного порыва Войницкого, коль скоро законное обвинение предъявить некому. 
Действительная вина профессора не столь тяжка. Он и виноват – поскольку как должное 
принимал жертву – и не виноват в том смысле, что за это не расстреливают. Символичность 
своих обвинений понимает и сам Войницкий, как свидетельствует его заключительное, по 
крайней мере, внешнее примирение с Серебряковым. Символичен и выстрел. Редкий слу-
чай, когда удвоение выстрела не свидетельствует об умысле, а лишь обличает в нем услов-
ное выполнение условного приговора. (Первый выстрел происходит за сценой без свиде-
телей. Войницкому никто не мешает. К тому же на его стороне «эффект неожиданности», 
ведь ничего не подозревающий Серебряков после скандала, повинуясь уговорам дочери и 
жены, отправляется за выбежавшим Войницким для примирения. Следовательно, первый 
выстрел происходил лицом к лицу. Второй выстрел происходит на глазах у всех, и хотя 
ему предшествует короткая борьба с Еленой Андреевной в дверях, Войницкому опять-
таки никто не мешает, после чего он бросает револьвер, досадуя на промах, но тем самым 
как бы признавая внутреннюю невозможность попадания. Наконец, достаточно вспомнить 
предшествующую всей сцене реплику Войницкого: «Будешь ты меня помнить!» Вряд ли 
подразумевается памятливость на том свете.) 

Пожалуй, не совсем точно говорить о движении в драматургии Чехова от Иванова к 
Егору Войницкому, а затем «дяде Ване» как о развитии одного типа. Как человеческие 
типы Иванов и Войницкий различны. Они по-разному воспринимают и объясняют себя 
и свою ситуацию. Но генезис их ситуации един: заряд прогрессистских иллюзий, полу-
ченных в университете и преломившихся на русской почве в идею служения, но не сооб-
разованных с русской действительностью, с неизбежным разочарованием на практике. 
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Это же относится и к Астрову. Достаточно вспомнить его неоднократные упоминания 
почти в одних и тех же словах лучшего будущего, приход которого ему кажется несо-
мненным, но неблизким: «те, которые будут жить через сто-двести лет после нас и для 
которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом?» (С., т. 13, 64); 
«Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас 
за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, – те, быть может, найдут 
средство, как быть счастливыми...» (там же, 108). Астров жалует Соне, что у него нет 
«впереди огонька». Нет его также ни у Иванова, ни у Войницкого. Первый, по-видимому, 
схватился за практическую деятельность, совершенно не будучи к ней подготовленным, 
и быстро остыл от отсутствия скорого результата (по-видимому, поскольку, как уже было 
указано, о причинах своего состояния Иванов говорит крайне скупо, и вообще разби-
раться в причинах претит его гордости). Второй, руководствуясь жаждой служения, по-
святился себя ложному идолу. Астров, единственный реальный практик, очерствел под 
давлением несоответствия своего перспективного видения и реальной поступи в делах. 
Все трое – жертвы идейного служения2.

Вполне уместно видеть в этом, так сказать, историю одной интенции. Впрочем, са-
мому Чехову принадлежит определение, которое как нельзя более уместно в данном 
случае. Это известные слова из письма Суворину от 27 октября 1888 г.: «Дурно, если 
художник берется за то, чего не понимает. Для специальных вопросов существуют у нас 
специалисты […] Художник же должен судить только о том, что он понимает; его круг 
так же ограничен, как и у всякого другого специалиста, – это я повторяю и на этом всегда 
настаиванию. Что в его сфере нет вопросов, а всплошную одни только ответы, может 
говорить только тот, кто никогда не писал и не имел дела с образами. Художник наблю-
дает, выбирает, догадывается, компонует – уж одни эти действия предполагают в своем 
начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться и 
нечего выбирать. Чтобы быть покороче, закончу психиатрией: если отрицать в творче-
стве вопрос и намерение, то нужно признать, что художник творит непреднамеренно, без 
умысла, под влиянием аффекта; поэтому, если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что 
он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдохновению, то я 
назвал бы его сумасшедшим.

Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смеши-
ваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе 
обязательно для художника. В «Анне Карениной» и в «Онегине» не решен ни один во-
прос, но они Вас вполне удовлетворяют, потому толь, что все вопросы поставлены в них 
правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные каждый 
на свой вкус» (П., т. 3, 45-6).

Последовательность «Иванов» – «Леший» – «Дядя Ваня» – это движение вглубь 
одного вопроса. Хотя и такая формулировка – упрощение. Движение от замысла к его 

2 В 1905 г. критик Воровский в статье «Лишние люди» обрисовал процесс деградации «народолюби-
вой» интеллигенции, одного из ярких представителей которой он видел в чеховском Иванове [3, 113]. 
С оговорками эта же характеристика применима к обоим Войницким и к Астрову, тем более что статья 
написана, уже когда вся галерея была налицо и историческое явление себя исчерпало.
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«реализации» может развиваться совершенно непредсказуемо. Ведь, как показывает 
путь от первых набросков персонажей пьесы «Леший» к его разработке и затем к ее пере-
работке в «Дяде Ване», в конце которого возник Иван Петрович Войницкий как главный 
герой, стоящий в одном ряду с Ивановым, – здесь уместно говорить скорее о переходе, 
так сказать, из вопроса в вопрос, об изменении самого направления замысла. И примеров 
такой ситуации в литературе – множество. 

Прежде чем сделать вывод, имеет смысл еще раз определить фактологическую базу 
проделанного анализа. Цель заключалась в том, чтобы попытаться эмпирически зафик-
сировать «авторскую интенцию» как нечто определенное в случае наличия достаточного 
объема авторских свидетельств о процессе работы и, более того, автоинтерпретации тек-
ста. Такая фактическая полнота данных относится прежде всего к пьесе «Иванов». Гораздо 
меньше авторских свидетельств имеется относительно пьесы «Леший». Наконец, пьеса 
«Дядя Ваня» практически лишена такого контекста и выступает как чистый текст. Однако, 
как было показано, последние две пьесы можно рассматривать не только как самостоя-
тельный текст, но и как автоинтерпретацию (развитие автоинтерпретации) по отношению 
к «Иванову», а также по отношению друг к другу. Именно в такой двойной функции они и 
были проанализированы как свидетельство переменчивости автоинтерпретации.

Это позволяет сделать вывод о том, что авторская интенция не есть нечто опреде-
ленное, устойчивое. Скорее это вопрос, который не имеет дна, и любая остановка в углу-
блении в него условна. Замысел – всего лишь направление, ориентир поиска. Найденный 
смысл может лежать очень далеко от исходного вопроса и даже его горизонта.

4. Гетерогенность текста: сколько авторского в авторской интенции?
Ситуация с пьесами Чехова «Иванов» и «Леший» примечательна для теоретико-

литературных выводов в отношении проблемного понятия «авторская интенция» еще 
в одном отношении. В отличие от прозы, где работа над текстом идет, как правило, по 
большей части в тиши кабинета, и только черновики (если они сохранились) свидетель-
ствуют о смене «галсов» в море смысле, и те или иные решения автора несомненно при-
надлежат ему самому, в самой ситуации создания драматического произведения при-
сутствует возможность большей публичной его открытости. Речь идет, разумеется, не о 
правиле, а только о градации возможностей. 

Обе эти чеховские пьесы помимо того, что они имели не одну редакцию, перераба-
тывались в процессе их перенесения на сцену. Чехов, в то время смотревший на себя как 
на молодого драматурга, постепенно нащупывая свой новаторский драматургический 
стиль, одновременно учился правилам и условиям сценичности. Он вносил изменения в 
текст, руководствуясь не только замыслом, но составом актеров и охотно прислушивался 
к чужим советам. И этот процесс (что для нашего вопроса особенно важно) задокумен-
тирован в письмах Чехова.

Вот лишь несколько выдержек из писем, свидетельствующих о том, как много факто-
ров и действующих лиц принимали участие в становлении окончательного текста.

В письме А.С.Суворину от 7 января 1889 г. Чехов признается, что, знай он состав ак-
теров, пьеса была бы другой: «Я послал Вам сегодня два варианта для своего «Иванова». 
Если б Иванова играл гибкий, энергичный актер, то я многое бы прибавил и изменил. У 
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меня разошлась рука. Но увы! Иванова играет Давыдов. Это значит, что нужно писать 
покороче и посерее, памятуя, что все тонкости и «нюансы» сольются в серый круг и бу-
дут скучны. Разве Давыдов может быть то мягким, то бешеным? Когда он играет серьез-
ные роли, то у него в горле сидит мельничка, монотонная и слабозвучная, которая играет 
вместо него… Мне жаль бедную Савину, что она играет дохлую Сашу. Для Савиной я 
рад бы всей душой, но если Иванов будет мямлить, то, как я Сашу не отделывай, ничего 
у меня не выйдет. Мне просто стыдно, что Савина в моей пьесе будет играть черт знает 
что. Знай я во времена оны, что она будет играть Сашу, а Давыдов Иванова, я назвал бы 
свою пьесу «Саша» и на этой роли построил бы всю суть, а Иванова прицепил бы только 
сбоку, но кто мог знать?» (П., т. 2, 132)

Еще одно свидетельство на ту же тему: изменения, внесенные в роль Саши, ради рас-
крытия возможностей актрисы Савиной, – в письме А.С.Суворину от 8 января 1889 г.: 
«Жду копию своей пьесы. Написал Федорову льстивое письмо с просьбой поспешить с 
высылкой пьесы. Иначе много не будет исправлено. Знаете? У меня Саша в III акте волч-
ком ходит – вот как изменил! Восем для Савиной. Скажите Савиной, что мне так льстит 
то, что она согласилась взять в моей пьесе бледную и неблагодарную роль, так льстит, 
что я живот свой положу и изменю роль коренным образом, насколько позволят рамки 
пьесы. Савина у меня будет и волчком ходить, и на диван прыгать, и монологи читать. 
Чтобы публику не утомило нытье, я изобразил в одном явлении веселого, хохочущего, 
светлого Иванова, а с ним веселую Сашу… Ведь это не лишнее? Думаю, что попал в точ-
ку… Но как тяжело быть осторожным! Пишу, а сам трепещу над каждым словом, чтобы 
не испортить фигуры Иванова» (там же, 135).

А вот признание тому же Суворину в письме от 6 февраля 1889 г. о ценности пред-
ложенного им исправления: «Ваша мысль о перенесении слов о клевете из одного места 
в другое пришла к Вам поздно; я ее одобряю, но воспользоваться ею не могу. Единствен-
ное, что я могу сделать в настоящее время для театра, – это получить за свою пьесу гоно-
рар, ко всему же остальному я чувствую пресыщение. Переделывать, вставлять, писать 
новую пьесу для меня теперь так же невкусно, как есть суп после хорошего ужина. Буду-
щее, когда я примусь за «Лешего» и водевили, представляется мне отдаленнейшим» (там 
же, 144). В теоретико-литературном ракурсе это признание свидетельствует о том, что 
авторскому замыслу не обязательно больше соответствует его личное решение. Впрочем, 
точнее здесь, разумеется, говорить о соответствии смыслу текста.

Эти цитаты относились к доработке пьесы «Иванов». Немало подобных же свиде-
тельств и в отношении «Лешего».

В письме Суворину от 12 ноября 1889 г. признание об удачности предложенных 
корреспондентом поправок к тексту: «Спасибо за прочтение пьесы. Я и сам знал, что 
IV акт никуда не годится,но ведь я же давал пьесу с оговоркой, что сделаю новый акт. 
Больше половины Ваших замечаний таковы, что я ими непременно воспользуюсь» 
(П., т. 3, 285).

В письме Плещееву от 27 ноября 1889 г. Чехов обобщает и возводит в правило необ-
ходимость прохождения пьесы через репетиционный процесс для окончательного завер-
шения текста. Речь идет о возможности «попадания» пьесы в толстый журнал – «честь 
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превеликая»: «…прошу позволения уклониться от этой чести, ибо пьеса моя, пока ее не 
дадут на сцене и не изругают в рецензиях, для журнала не представляет ценного мате-
риала […] я не считаю ту пьесу готовою для печати, которая еще не была исправлена 
на репетициях… Когда пьеса будет исправлена на репетициях, я обращусь к Вашей 
любезности, не дожидаясь приглашения» (там же, 292).

Наконец, прямое признание почти соавторства своих коллег в отношении оконча-
тельного текста «Лешего» (в письме Суворину от 27 декабря 1889 г.): «Своим суще-
ствованием он [«Леший»] обязан Вам и Владимиру Немировичу-Данченко, который, 
прочитав пьесу, сделал мне несколько указаний, весьма практических» (там же, 309).

Надо заметить, что такая публичность процесса работы над текстом не относится к 
«Дяде Ване» и вообще зрелым пьесам Чехова, начиная с «Чайки». Последние являлись 
в театр как готовые монолиты, неприкосновенное изъявление авторской воли. Однако 
достаточно сравнить тексты «Лешего» и «Дяди Вани», как это было сделано, чтобы 
убедиться в том, как далек от однозначности процесс порождения этого монолита и 
как далека от однонаправленности и цельности авторская воля, в нем в конце концев 
отложившаяся. И кто знает, какую часть признательности Суворину и Немировичу-
Данченко за участие в «Лешем» можно также отнести к «Дяде Ване».

Итак, понятие авторской интенции несостоятельно не только в том смысле, что, 
мягко говоря, крайне сложно выделить интенцию как нечто определенное и устойчи-
вое, но также проблематично (по крайней мере в данном случае) говорить об автор-
ской интенции в плане ее чистоты и беспримесности. Окончательный текст в плане 
авторства представляет собой гетерогенное устройство, и авторская воля (интенция) не 
может быть признана источником и центром смыслообразования текста.

6. Некоторые выводы для интерпретации текста.
Исходя из предложенного здесь понимания авторской интенции, замысла как «во-

проса», направления поиска, но не источника и не критерия смысла текста, который 
вовсе не предопределен замыслом, – можно сделать некоторые выводы для интерпре-
тации смысла текста. Последняя также не предопределена авторским замыслом, волей, 
позицией и проч. 

Авторская интенция – величина эмпирическая и как всякая эмпирическая величи-
на переменчива. Ее понимание меняется в зависимости от контекста привлекаемых 
для анализа фактов. Поэтому она никак не может быть равным себе критерием интер-
претации смысла текста. Интерпретация авторской интенции – это отдельный вопрос, 
обращенный к отдельному феномену, – генезису текста. Она опирается на контекст 
авторских свидетельств – прямых или косвенных, – но этот контекст вовсе не является 
ни единственным, ни даже привилегированным для интерпретации смысла. 

Что же касается такой же величины как сверхэмпирическая, трансцендентальная ав-
торская интенция, то ее просто не существует, кроме как в спекулятивном воображении 
теоретика. Интерпретация смысла текста имеет своим предметом тот самый «вопрос», о 
котором писал Чехов, – вопрос, который всегда и принципиально открыт до тех пор, пока 
не завершена история человечества. Любой текст, классический из классических, – лишь 
остановка, посильное приложение усилий в его разработке. Незавершенность истории 
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означает возможность изменения видения этого вопроса, а, следовательно, и незавер-
шенность любой интерпретации3.

Эти замечания можно попробовать предварительно формализовать следующим об-
разом:

Первая задача интерпретатора состоит в том, чтобы определить вопрос, историче-
ское (в самом широком смысле, в каком и интимные чувства человека происходят где-
то в истории) явление, осмысление которого совершается в тексте и понять, насколько 
схвачено это явление.

Вторая задача – структурный и генетический анализ этого явления. Это невозможно 
без привлечения контекста. Привилегированного контекста здесь, по-видимому, быть не 
может. Любой привлекаемый контекст нуждается в ad hoc обосновании.

Наконец, третья задача – «прогнозирование задним числом». Интерпретация текста 
видит такое явление (и любые попытки отрешиться от такого видения условны) через 
призму последующей истории. Иными словами, в ее ведение входит прослеживание раз-
вития явления в позднейшей по отношению к тексту истории и литературе. 

Единственный критерий интерпретации (который отделяет ее от использования тек-
ста) – сам текст. Верность тексту не исключает парадоксальных и, возможно, довольно 
различных результатов. Впрочем, это уже отдельная тема.
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СЕмантичні оСоБЛивоСті КонЦЕПту РОзУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ в 
уКраЇнСЬКій мові

У статті аналізуються семантичні зв’язки мовних одиниць мікрополя Думка, яке 
належить до структури концепту Розумова діяльність, а також розкриваються акту-
альні питання когнітивних досліджень мовної картини світу. 

Ключові слова: концепт, думка, розумова діяльність. 
В статье анализируются семантические связи языковых единиц микрополя Мысль, 

которое входит в структуру концепта Умственная деятельность, а также раскрыва-
ются актуальные вопросы когнитивных исследований языковой картины мира. 

Ключевые слова: концепт, мысль, умственная деятельность. 
The article analyses semantic links of the language units in the microfield Thought which 

is included in the structure of the concept Mental activity and views actuality of the cognitive 
investigations of the language picture of the world. 

Key words: concept, thought, mental activity. 

Багато лінгвістів у своїх працях досліджували поняття концепту, серед них: Н. Ару-
тюнова, Ю. Апресян, А. Вежбицька, Г. Колшанський, О. Кубрякова, Д. Шмельов, З. По-
пова, І. Стернин та ін. Лінгвісти розглядають концепти у вигляді “ідеальних сутностей, 
які формуються у свідомості людей” [6: 27] чи “оперативних змістовних одиниць…всі-
єї картини світу, відображених у людській свідомості” [2: 84]. На думку Ю. Степанова 
“концепт – це ніби згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура вхо-
дить до ментального світу людини, іншими словами, концепт – це засіб, завдяки, якому 
людина… сама входить до культури , а інколи і впливає на неї ” [7: 40]. 

Концепт має зміст на відміну від семантики. Зміст концепту складається з концеп-
туальних ознак, а семантика лексем – з семантичних компонентів. Кожен лінгвістичний 
аналіз, який відбувається у напрямі від семантики слова до змісту концепту за допомо-
гою сем різного типу виокремлює концептуальні ознаки, які створюють зміст концепту. 
Когнітивний аналіз є виявленням змісту концептів і передбачає аналіз мовленнєвих ужи-
вань лексичних одиниць і системних значень, котрі вербалізуюють певний концепт. 

Найпоширеніша модель вивчення структурно-семантичних властивостей лексики – 
модель поля. 

Природа концепту закріплюється за відповідними вербальними засобами реалізації, су-
купність яких складає план вираження лексико-семантичного поля, побудованого навколо 
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ядра, і представленого іменем концепту. Ім’я концепту – це “слово, а при багатознач-
ності – це один із його лексико-семантичних варіантів” [4: 138]. 

Актуальною для пропонованого дослідження є парадигматична семантична структу-
ра концепту “розумова діяльність,” яка складається зі зв’язків слів, які є зафіксованими 
у словникових дефініціях. 

В даному дослідженні використовуємо метод компонентного аналізу (МКА), завдя-
ки, якому визначаються семи в значеннях слів, які складають їхній зміст. Можна вважати 
доцільним застосування МКА у нашому дослідженні при вивченні семантичного поля, 
через те, що “семантичне поле виокремлюється на основі будь-якої семантичної ознаки, 
яка є спільною для всіх лексичних одиниць, які належать йому” [5:10]. 

При використанні методу компонентного аналізу у даному дослідженні можна до-
слідити семантичну структуру мовних одиниць, які позначають концепт “розумова ді-
яльність,” пояснити та розкрити їх значення, а також виокремити компоненти за допо-
могою яких слова об’єднуються у лексико-семантичне поле. 

На основі класифікації опозицій аналізуємо в даній роботі парадигматичні відношен-
ня мовних одиниць на позначення концепту “розумова діяльність”. Залежно від харак-
теру співвідношення компонентів, Е. В. Кузнецова подає три типи опозицій: опозиція то-
тожності, привативна, або опозиція включення, еквіполентна, або опозиція пересічення 
[3: 45 – 48]. Розумова діяльність ототожнюється у свідомості людей з думками. 

Лексеми судження і помисел об’єднані інтегративною семою думка в еквіполент-
ну опозицію. У них є такі диференційні ознаки: Судження – це думка про що-небудь, 
а помисел – це думка, супроводжувана певним наміром, задумом [10: 98]. Наприклад, 
Христолюбенко у своїх судженнях такий непослідовний, що весь час суперечить собі (Є. 
Гуцало, 23). Де все воно поділося? І вільний дух, й помисли про рідний край, і мужність, 
з якою кожен ішов на смерть (В. Шевчук, 45). 

У нашому дослідженні найвисокочастотнішою є згадана сема думка, яка зустрічаєть-
ся у 15 лексичних одиницях: міркування, судження, помисел, задум, мисль, гадка, роз-
дум, намір, гадати, мислити, мізкувати, задума, оцінка, голос, опінія. З більшістю цих 
одиниць лексема думка утворює опозиції еквіполентності. 

Лексеми різняться на лексичному рівні своїми диференційними ознаками. Отже, 
мисль і думка складають спільні семантичні компоненти “думка, погляд, переконання”. 

Так лексема мисль на фоні семантики означає здатність мислити, мати на мислі. 
Напр. Не згадаю гадки, не змишлю я мислі (С. Руданський, 30). 

Лексична одиниця міркування вступає в еквіполентні опозиції з інтегративною се-
мою погляд, з лексемами думка і мисль і означає результат роздумів. Напр. Поділився 
[Федір Іванович] з ним своїми міркуваннями про сьогоднішні на вечір призначені, дуже 
важливі збори (А. Головко). 

 У лексичній одиниці думка семи опінія і здання є інтегративними в еквіполентній 
опозиції з лексемою переконання. Семи думка і помисел з лексемою міркування. Лексич-
на одиниця думка вступає в еквіполентні опозиції з лексемами мрія, уява. Семами мисли-
ти, мізкувати дана одиниця означає міркувати, продумувати що-небудь, розмірковувати. 
Напр. Темними весняними ночами, сповненими запахами прибережних трав і квітів, ка-
пітан любив стояти і думати про свою молодість (П. Загребельний). Так сема мислити є 
інтегративною в еквіполентних опозиціях з лексичними одиницями міркування, гадка. 
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Лексична одиниця думка поєднується інтегративною семою судження в еквіполентні 
опозиції з лексемою погляд. З лексемою помисел містить спільну сему намисел, якими 
поєднується в таку саму опозицію. Напр. Але, мабудь, професор Отава був не зовсім 
справедливий у своїх думках про Бузину (П. Загребельний, 94). 

Так лексична одиниця погляд об’єднується у привативну опозицію з лексемою вра-
ження характеризуючи думку, уявлення про що-небудь. Напр. Я примітивізую , але про-
шу зрозуміти мене правильно: в даному випадку я не намагаюся принизити професора 
Отаву, а тільки дошукуюся кореня його помилкових поглядів (П. Загребельний, 112). 

Лексеми дума та задума утворюють опозицію тотожності і означають продукт 
мислення. 

Також лексичні одиниці думка і гадка належать до опозиції тотожності. Вони ви-
ступають синонімами у системі мови і в словникових дефініціях пояснюються одне за 
допомогою іншого. Напр. Я тільки думками літатиму за тобою по твоїх слідочках (І. 
Нечуй-Левицький, 31). Не згадаю гадки, не змишлю я мислі (С. Руданський). 

Також до опозиції тотожності належать лексичні одиниці думка і думання, які означа-
ють здатність мислити. Напр. Від несподіванки і образи він не знайшов, що зразу відпо-
вісти, а коли зібрався з думками, було вже пізно (П. Загребельний, 156). Жида розуміють, 
бо вже відразу каже: дай і знають, що зідре їх, і йдуть до нього, бо поступування про-
стіше, відповідно до їх способу думання (І. Франко, 25). 

Лексична одиниця думка утворює привативну опозицію з лексемою розуміння. Напр. 
Рот йому наповнився слиною, густою й гіркою, мов полин, а в голову вдарила сполохана 
думка: “Що ж я роблю?” (П. Загребельний, 67). Вони мстяться над людьми за їх лихі по-
чування, негарні розуміння (Ганна Барвінок, 28). 

Також лексична одиниця думка утворює привативні опозиції з лексемами оцінка і 
твердження. Напр. Чого ж я лежу? – зненацька вдарила його думка, і хлопець мерщій 
скочив і випростався на весь зріст, забувши, що треба ховатися за щитом гармати од 
танкових кулеметів (П. Загребельний, 120). Він сам незгірший за тебе психолог, тільки 
в нього свій підхід, своя шкала оцінок, що випливає з його досить-таки послідовного 
мислення (О. Гончар). Твердження, ніби суцільна письменність стоїть на заваді народній 
творчості, прийняти не можна (М. Рильський). 

Щоб проаналізувати лексико-семантичну систему мови потрібно взяти до уваги усі 
відношення між лексичними одиницями мови та їхні зв’язки. Розглядаючи системні 
зв’язки можемо в майбутньому порівняти мовний матеріал із зіставлюваною мовою при 
описі лексико-семантичної системи мови. 

Аналізуючи семантику даного мікрополя бачимо, що в українській мові множинність 
зв’язків виникає через полісемію. Перетинаючись між собою лексичні значення перетина-
ються із значеннями інших мікрополів і накладаються одне на одне. Досліджуючи дане мі-
крополе бачимо зв'язок центру мікрополя думка з центром концепту розумова діяльність. 
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ШЛЯХи відтворЕннЯ ангЛійСЬКиХ інФінітивниХ 
КонСтруКЦій ЗаСоБами уКраЇнСЬКоЇ мови

У статті розглядаються основні засоби передачі інфінітивних конструкцій україн-
ською мовою.

Ключові слова: інфінітив, інфінітивна конструкція, називний відмінок з інфініти-
вом, об’єктний відмінок з інфінітивом, інфінітивна конструкція з прийменником for.

В статье рассматриваются основные средства передачи инфинитивных конструк-
ций на украинский язык.

Ключевые слова: инфинитив, инфинитивная конструкция, именительный падеж с 
инфинитивом, объектный падеж с инфинитивом, инфинитивная конструкция с пред-
логом for.

The article focuses on the main ways of rendering infinitive constructions into Ukrainian. 
Key words: infinitive, infinitive construction, subjective-with-the-infinitive construction, 

objective-infinitive construction, for-to-infinitive construction.

Труднощі у процесі перекладу з англійської мови на українську виникають, головним 
чином, через розходження в граматичному ладі англійської й української мов, які нале-
жать не тільки до різних гілок індоєвропейської родини мов, а й до різних структурних 
типів мов: перша – переважно аналітична мова, а друга – флективна мова. Саме розбіж-
ності в будові мов, у наборі їхніх граматичних категорій форм та конструкцій і становить 
велику групу граматичних труднощів перекладу. Так, в українській мові немає артиклів, 
герундія, складних підметових та додаткових інфінітивних конструкцій. В англійській 
мові ширше, ніж в українській, вживаються конструкції з інфінітивом, дієприкметникові 
звороти, та герундіальні звороти, яких немає в українській мові. 

© Абабілова Н.М. Сидоренко Ю.І., 2011
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Вивчення інфінітиву та інфінітивних конструкцій було завжди предметом досліджен-
ня вчених різних країн, а саме українських (В.І. Карабан, І.В. Корунець, В.К. Шпак), 
російських (Л.С. Бархударов, Е.В. Бреус, Ж.А. Голікова, В.Л. Каушанська, В.Н. Комисса-
ров, Т.М. Мальчевська) та білоруських (Л.Ф. Дмитрієва, С.Е. Кунцевич, В.С. Слепович). 
Важливого значення дослідники надають ролі інфінітива, інфінітивних конструкцій, а 
також їх реалізації в реченнях.

Метою статті є розглянути способи реалізації інфінітивних конструкцій, що були за-
пропоновані зарубіжними та вітчизняними вченими.

На думку В.О. Радовеля, при перекладі речень з конструкцією «Називний відмінок з ін-
фінітивом» слід дотримуватися єдиного принципу: підмет повинен з’єднуватися не з присуд-
ком, а з інфінітивом, який в українському реченні буде відповідати присудку. При дотримані 
цього принципу переклад цієї конструкції не викличе особливих складностей [5].

Однак, Ж.А.Голікова при перекладі конструкції «Називний відмінок з інфінітивом» 
вважає обов’язковим враховувати час дієслова, яке стоїть перед інфінітивом, а також його 
форму. Indefinite Infinitive у цій конструкції виражає дію, одночасну з дією, вираженою 
дієсловом в особовій формі і перекладається українською мовою в теперішньому часі. 
Perfect Infinitive виражає дію, що передує дії, вираженій особовою формою дієслова, і 
перекладається у минулому часі [1].

Дещо більше чинників, від яких залежить переклад даної конструкції називає 
І.В.Корунець. Так, до таких дослідник відносить лексичне значення дієслова або семантич-
ної групи до якої належить дієслово (після якого використовується синтаксична конструк-
ція); стан інфінітива (активний чи пасивний); структуру частин речення та самого речення, 
яке може бути простим чи складним; вибір засобів та мовних одиниць, що відображають 
значення конструкції «Називний відмінок з інфінітивом». Вчений пропонує способи пере-
кладу даної конструкції в залежності від дієслів, з якими вона використовується [4]. 

Таким чином, коли конструкція вжита з дієсловами, що виражають дозвіл, прохання, 
ціль, наказ (to allow, to permit, to order, to command, to force, to make, to request, to intend, 
etc.), конструкція «Називний відмінок з інфінітивом» перекладається українською мо-
вою наступними способами:

а) неозначено-особовим реченням;
His wife was forced to divorce him [9: 82].- Його дружину змусили з ним розлучитися 

[6: 79].
Harris was made to prepare supper [7: 35]. – Гарріса змусили приготувати вечерю 

[7: 36].
б) безособовим реченням з пасивним дієслівним присудком;
He was allowed to love her [9: 105].- Йому було дозволено кохати її [6: 101].
He was permitted to take so much labour upon himself [7: 38]. – Йому було дозволено 

брати стільки мороки на себе [7: 39].
в) додатковим підрядним реченням.
He was ordered to put the troops at his disposal [9: 125]. – Йому наказали, щоб він ке-

рував військом [6: 98].
I was intended to go to the British Museum one day to read up the treatment for some slight 

ailment of which I had a touch [7: 50]. – Наполягли, щоб я пішов до бібліотеки Британського му-
зею, щоб прочитати, чим лікують одну легку хворобу, що саме причепилася до мене [7: 51].
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Коли конструкція вжита з дієсловами фізичного сприйняття (to feel, to hear, to see, 
to taste, etc.), вона може перекладатися неозначено-особовим реченням, за яким слідує 
додаткове підрядне речення.

He was heard to turn the pages [9: 100]. – Було чути, як він перегортає сторінки [6: 81].
He was seen to fix a longing eye on the landing-stage [7: 102]. – Бачили, як він тужливо 

позирає на пристань [7: 103].
Подібні способи перекладу використовують коли номінативна конструкція викорис-

товується з дієсловами розумової діяльності (to believe, to deny, to expect, to know, to 
suppose, etc.).

Kitty was expected to go with Walter [9: 30]. – Очікували, що Кітті поїде з Уолтером 
[6: 29].

People are expected to find it [7: 116]. -Очікують, що люди щось розшукають [7: 117].
Коли конструкція вжита після дієслів to say, to report, to tell, etc., вона перекладається 

за допомогою ввідного неозначено-особового речення, за яким слідує додаткове підряд-
не речення. Вибір форми цього ввідного речення визначається дієсловом з яким вжита 
конструкція. Таким чином, дієслово to say, наприклад, не може мати закінчення -ся/-сь в 
українській мові, тоді як дієслово to report може мати такі закінчення. В цьому випадку 
неозначено-особове речення вводиться сполучником «як».

Doctor Fane is said to be a famous bacteriologist [9: 121]. – Кажуть, що доктор Фейн 
відомий бактеріолог [6: 118].

Henry VIII. is said to have waited for and met Anne Boleyn [7: 140]. – як кажуть, Генріх 
VIII зустрічався з Анною Болейн [7: 141].

Коли конструкція вжита після дієслів to appear, to chance, to happen, to prove, to seem 
та фраз to be sure, to be certain, to be likely/unlikely, вона має різні інтерпретації в україн-
ській мові.

He talked to her as though she were a stranger with whom he happened to be making the 
journey [9: 99]. – Говорив він з нею як з випадковою супутницею, з якою йому трапилось 
подорожувати [6: 80].

He appeared to be quite pleased to sing it, for he came up at once, and sat down to the 
piano without another word [7: 94]. – Він, видно, радий був, що його просять заспівати, бо 
відразу прийшов і без зайвого слова сів за фортепіано [7: 95].

Дещо інші способи пропонує В.К.Шпак, який виділяє наступні шляхи перекладу да-
ної конструкції:

1. Речення з таким зворотом може перекладатися з середини або з використанням 
вставного слова, при цьому англійський підмет перекладається підметом, інфінітив – 
присудком, а дієслово в особовій формі – неозначено-особовим реченням. У цьому ви-
падку конструкція, як правило, перекладається складнопідрядним реченням, в якому го-
ловне речення є неозначено-особовим типу: «кажуть», «повідомляють», «відомо» тощо, 
додаткове підрядне приєднується сполучниками «що» і «як».

You were heard to promise to do your best [9: 115]. – Чули, як ви обіцяли зробити все 
найкращим чином [6: 103].

He was seen to go with his key [7: 53]. – Бачили, що він відімкнув двері своїм ключем 
[7: 54].
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2. Якщо цю конструкцію вжито в підрядному реченні (зазвичай в підрядному означаль-
ному), тоді неозначено-особове речення при перекладі виступає як вставне речення. 

The subscriptions Bernard Garstin made to the innumerable funds a candidate is expected 
to contribute to were always just a little less than adequate [9: 19]. – Незліченні пожерт-
вування від Бернарда Гарстіна, яких чекають від будь-якого кандидата, всякий раз ви-
являлися меншими [6: 23].

We went over to Magna Charta Island, and had a look at the stone which stands in the 
cottage there and on which the great Charter is said to have been signed [7: 138]. – Ми пере-
брались на острів Великої Хартії й побачили камінь, на якому нібито було підписано 
хартію [7: 139].

3. В окремих випадках конструкція «Називний відмінок з інфінітивом» може пере-
кладатися простим реченням.

The only thing that seemed to annoy him was a question [9: 108]. – Його дратували саме 
питання [6: 97].

A solemn peacefulness seemed to reign in that lobby [7: 164]. -Урочистий спокій панував 
у тому вестибюлі [7: 165].

Вчений наголошує, якщо в англійському реченні присудок головного речення має 
заперечну форму, то при перекладі українською мовою заперечення часто переноситься 
в підрядне речення. Присудок може бути виражений сполученням модального дієслова 
з інфінітивом. Він перекладається неозначено-особовим реченням із модальним значен-
ням: «можна очікувати», «слід вважати» тощо [8].

Переклад конструкції «Об’єктний відмінок з інфінітивом» також викликає супереч-
ливі погляди серед вчених.

Ж.А.Голікова зауважує, що при перекладі цього звороту слід звертати увагу як на 
форму дієслова так і на форму інфінітива. Indefinite Infinitive передається дієсловом в те-
перішньому часі, Perfect Infinitive передається дієсловом в минулому часі. Після дієслів 
to expect, to hope частіше всього передається дієсловом в майбутньому часі [1].

На думку І.В.Корунця, вибір українського семантичного еквіваленту вирішується на-
перед деякими факторами, головними з яких є:

а) лексичне значення особового дієслова після якого використовується конструкція 
«Об’єктний відмінок з інфінітивом»;

б) парадигматична форма інфінітиву (його категоричне значення);
в) лексичне значення об’єктного інфінітиву.
В результаті, різні семантичні та структурні еквіваленти можуть бути використані 

в українській мові як замінники предикативного комплексу. Вибір відповідної мовної / 
смислової одиниці може часто залежати лише від перекладача або може бути вирішеним 
наперед структурною особливістю речення яке перекладають [4]. Так, вчений виділяє 
наступні способи перекладу конструкції «Об’єктний відмінок з інфінітивом»:

1. Підрядним реченням.
She wanted him to be a member only that he might have a claim on the gratitude of his 

party [9: 19]. – Вона хотіла, щоб він переміг на виборах лише для того, щоб він міг роз-
раховувати на підтримку партії [6: 23].

I want him to come and have a drink [7, с.94]. – я хочу, щоб він прийшов і випив зі мною 
по чарочці [7: 95].
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2. Іменником від об’єктного інфінітива або додатковим підрядним реченням.
In twenty-five years Mrs. Garstin never invited any one to dine at her house because she 

liked him [9: 18]. – За двадцять п’ять років місіс Гарстін жодного разу не запросила на 
обід людину просто тому, що вона їй подобалась [6: 22].

3. Об’єктною інфінітивною групою слів, що формує частину складного модального 
дієслівного присудка.

She forced herself to enter [9: 54]. – Вона змусила себе зайти [6: 48].
4. Простим дієслівним присудком [18].
Though he had not said anything very amusing, he had made her laugh [9: 58]. – Нічого 

дотепного він не говорив, але декілька раз розсмішив її [6: 51].
He said it made him feel that life was not an idle dream to be gaped and yawned through, 

but a noble task, full of duty and stern work [7: 58]. – Мовляв, тоді по-справжньому усві-
домлюєш, що життя – це не пустий сон ледаря й роззяви, а висока місія, яка зобов’язує 
до невтомної праці [7: 59].

Однак, В.І.Карабан пропонує перекладати дану конструкцію залежно від того, після 
яких дієслів вона вжита. Таким чином: 

1. Коли конструкція «Об’єктний відмінок з інфінітивом» вжито після дієслова у фор-
мі наказового способу або коли присудок англійського речення, де вжито цю конструк-
цію, виражений такими дієсловами, як to show, to find, to expect, to consider, to establish, 
to assume, to believe, to estimate, to know та под., речення з такими конструкціями пере-
кладаються складнопідрядним реченням із підрядним з’ясувальним реченням, де англій-
ському інфінітиву відповідає особова форма дієслова-присудка.

“Are you expecting me to go?”[ 9: 69]. – Ви чекаєте, що я поїду?[ 6: 60].
2. Якщо конструкцію «Об’єктний відмінок з інфінітивом» вжито у реченні з дієсловом-

присудком, що виражає бажання, вимогу, рекомендацію тощо, інфінітив перекладається 
формою умовного способу дієслова у складі з’ясувального підрядного речення, яке вво-
диться сполучником «щоб».

The Mother Superior doesn’t wish it to be talked of [9: 127]. – Настоятелька не бажає, 
щоб про це стало відомо [6: 101].

I did not want the people there to guess my ignorance [7: 94]. – Проте мені не хотілось 
показувати, що я такий невіглас [7: 95].

3. Після дієслів, що виражають фізичне сприйняття to watch, to notice, to see тощо, 
цей зворот зазвичай перекладається підрядним реченням зі сполучником «як», якщо це 
не суперечить нормам української мови. Так, наприклад. Дієслово «помітити» звичайно 
потребує після себе сполучника «що», а не «як».

They saw the white china knob of the handle slowly turn [9: 4]. – Вони побачили, як біла 
фарфорова ручка дверей повільно повернулась [6: 12].

I never saw a party break up so quietly, and with so little fuss [7: 98]. – я ніколи не бачив, 
щоб гості розходилися з вечірки тихіше й скромніше [7: 99].

4. Складний додаток моделі «have (get, force тощо) + Object + Infinitive» переклада-
ється або каузативною конструкцією, де дієслову have відповідає дієслово «примусити», 
а інфінітиву – неозначена форма дієслова.

He wanted to make her do which was so dangerous [9: 19]. – Він хотів примусити її 
піти на такий ризик [6: 23].
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We agreed that we would try to get George to go into it, on our way back [7: 82]. – Ми до-
мовилися, що спробуємо змусити Джорджа зайти туди, коли вертатимемось [7: 83].

5. Дієслова, що потребують після себе прийменникового додатка to wait for, to rely on 
та ін., зберігають цей прийменник перед зворотом «Об’єктний відмінок з інфінітивом». 
При перекладі підрядне речення починається словами «щоб», «те, що»… [3].

No one called for him to come here [9: 125]. – Ніхто не вимагав, щоб він сюди прий-
шов [6: 98].

Then we looked for the knife to open the tin with. [7: 152]. – Потім ми почали шукати 
ніж, щоб відкрити бляшанку [7: 153].

Перекладачі-початківці часто не вживають синтаксичних конструкцій, що відсутні 
в їхній рідній мові. Серед таких англійських конструкцій – інфінітивна конструкція з 
прийменником for [3]. 

За І.В.Корунцем зазначена предикативна конструкція в залежності від функції в ре-
ченні та стану (активного чи пасивного) інфінітиву може мати різні еквіваленти в укра-
їнській мові та перекладатися наступними способами [4]:

1. Інфінітивом.
2. It is for me to tell you [9: 70]. – я маю сказати тобі [6: 59].
Підрядним реченням.
The offer arrived too late for me to tell your poor mother [9: 283]. – Пропозиція ця трі-

шечки запізнилась, тож я не міг повідомити про неї твоїй покійній матері [6: 211].
В.І.Карабан виділяє способи перекладу конструкції «Прийменникова інфінітивна 

конструкція»:
1) неозначеною формою дієслова;
There is absolutely nothing for her to do in Hong Kong [9: 50]. – Їй зовсім нема чого 

робити в Гонкконзі [6: 70].
2) іменником або іменниковою групою;
I think I can find something for you to do [9: 159]. – я гадаю, що зможу знайти для вас 

заняття [6: 123].
3) підрядним означувальним реченням.
Under the circumstances it was evident the only place for you to come was your father’s 

house [9: 282]. – В той час було зрозуміло, що найкращим місцем, куди ти могла поїха-
ти, був батьківський дім [6: 210].

В ході нашого дослідження ми розглянули основні способи перекладу інфінітивних 
конструкцій та встановили, що найбільш повно вони були виділені І.В.Корунцем. 

Подальшим завданням нашої дослідницької роботи буде практичне дослідження за-
стосування визначених нами шляхів передачі конструкцій з інфінітивом в художньому 
тексті. Матеріалом дослідження обрано твори Сомерсета Моема «Розмальована завіса» 
та Джерома К. Джерома «Троє в одному човні».
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УДК 81’255:811.112.2’367.635 
Кучма О.І.

(Київ, Україна)

інтЕраКтивні ФунКЦіЇ ЕмоЦійно-ЕКСПрЕСивниХ чаСтоК 
німЕЦЬКоЇ мови З ПогЛЯду ПраКтиКи ПЕрЕКЛаду

Стаття присвячена вивченню можливостей передачі засобами української мови ін-
терактивних функцій емоційно-експресивних часток німецької мови ALSO, NUN, HALT, 
EBEN, EINFACH та NUN MAL. Здійснюється аналіз еквівалентів, причин і наслідків їх-
ньої відсутності. 

Ключові слова: лексичний еквівалент, парафраза, емоційна пресупозиція, інтерак-
ція, мовець, слухач.

Статья посвящена изучению возможностей передачи средствами украинского 
языка интерактивных функций эмоционально-экспрессивных частиц немецкого языка 
ALSO, NUN, HALT, EBEN, EINFACH u NUN MAL. Осуществляется анализ эквивалентов, 
причин и последствий их отсутствия. 

Ключевые слова: лексический эквивалент, парафраза, эмоциональная пресуппози-
ция, интеракция, говорящий, слушатель.
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The article deals with the possibilities of the Ukranian to reproduce the interactional 
functions of the German modal particles ALSO, NUN, HALT, EBEN, EINFACH аnd NUN 
MAL. An analysis of particles equivalents, of the reasons and consequences of their absence 
is presented.

Key words: lexical equivalent, paraphrase, emotional presupposition, interaction, speaker, 
listener.

Однією з категоріальних ознак емоційно-експресивних (або ж модальних) часток є 
їхня поліфункціональність [1: 21-28]. Ці частки виконують важливі комунікативні (іло-
кутивні, прагматичні), коґнітивні та дискурсивні функції у взаємодії з такими чинниками 
як комунікативний тип висловлювання, інтонація, наголос, порядок слів [2: 32]. Вони 
вводять висловлювання в текст, в ситуацію мовлення чи в контекст подій, визначають 
або модифікують мовленнєвий акт, членують і спрямовують перебіг розмови «через 
індикацію пресупозиції» [3: 91], сигналізують певні уявлення про співрозмовників [4: 
35,55], беруть участь в актуальному членуванні речення [5: 120]. Інтерактивні функції 
емоційно-експресивних часток у дискурсі найкраще можна проілюструвати, на наш по-
гляд, на прикладі часток also, nun, halt, eben, einfach, nun mal.

Якщо частки also та nun (в т.ч. у сполученнях, див. нижче) починають розмову або 
ж підхоплюють її після тривалої паузи (also може також і закінчувати розмову, підсумо-
вуючи сказане), то halt, eben, nun mal припиняють аргументацію за неможливості змі-
нити щось у актуальній ситуації мовлення, а частка einfach пропонує просте, очевидне 
рішення, яке не потребує подальших дискусій. Як бачимо, ці слова є вторинними утво-
реннями, які мають омоніми серед інших класів слів: also та nun серед прислівників, halt 
серед дієслів, eben і einfach серед прикметників та прислівників, mal серед числівників. 
Проблема ідентифікації слова як частки та, відповідно, належне відтворення її функції 
у перекладі полягає в тому, що і частки і омоніми можуть вживатися в тих самих кому-
нікативних типах речень, в першу чергу в розповідних реченнях. У випадку also та nun 
ця проблема ускладнюється ще й тим, що вони – як і їхні омоніми – можуть займати 
ініціальну позицію в реченні. Як показує наш аналіз, критеріїв ідентифікації часток може 
бути два. Якщо до слова можна поставити питання, то це не емоційно-експресивна част-
ка, бо частки позбавлені лексичної семантики. Якщо це слово стосується змісту всього 
речення, то це частка, оскільки її омоніми такої властивості не мають [1: 28-29].

Частка also вживається у розповідному реченні та в загальному питанні з порядком 
слів розповідного речення у значенні несподіваного висновку, усвідомлення. Це значення 
може передаватися словниковим еквівалентом частки «отже», але частіше воно експлі-
кується за допомогою парафраз, загальноприйнятих в українській мові слів та виразів: 
“он воно що!” / “то ось, виходить” або “виходить, усе-таки” / ”виходить, ось як(ий)”, 
“та / так ось …як(а/ий)” / ”то це (i)” / “ось у чому справа!” /”значить”. Напр.: “Hinter 
meiner Mutter stehend sah sie auf das Bild, lange, viel zu lange, wie es mir schien: sie wagte 
nicht, die Seite aufzunehmen. Das also ist es: jetzt weiß ich Bescheid“. [10: 384] – «Гілька 
довго, надто довго, як мені здалося, дивилась із-за материної спини на картинку – взяти 
її в руки вона не важилась. – Он воно що! Тепер я розумію». (345)
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У цих типах речення also може бути сигналом про закінчення розмови / суперечки. 
У перекладі це оформляється за допомогою вставних слів отже / (о)тож та емоційно-
експресивних часток й/і, то, от…і, ну, (а)….:

„Ich werde ihm vorschlagen, dir künftig vier Franc in der Woche zu geben“. – „Nein“, 
sagte die Amme.“- „Also gut“: fünf!“ [11: 13] – ….я запропоную йому платити тобі надалі 
по 4 франки на тиждень. – Ні, – заперечила годувальниця. – Ну добре, п’ять! (6) 

Якщо мовець “підбирає” обірвану ним самим нитку розмови або думку, в україн-
ському перекладі знаходимо, крім відомого вже вставного слова отже, відповідники 
у формі сполучень різних часток (хай навіть, (ну)то ….?, ж усе-таки, , там, то + пи-
тальне. слово + (же), не зафіксовані у двомовних словниках), а також вставні речення, 
парафрази: Er sagte: „Wohin wollen Sie denn fluchten? Die ganze Bretagne ist besetzt. Also 
wie und wohin? [12: 285] – Комендант сказав: “Куди ж ви тікатимете? Всю Бретань 
зайнято. Я вас питаю: як і куди?” (133)

У спонукальному реченні з імперативом, як правило, теж знаходимо лексичні відпо-
відники та парафрази: ану, отже, ну, (то/же); ну, одним словом:

„Aha“, sagte Baldini. Also pass auf, Jean-Baptiste Grenouille! Ich habe es mir überlegt…
“[11: 100] – «Aга, – сказав Бальдіні. – Отже, слухай, Жане-Батісте Гренуй! я переду-
мав...» (33)

Наведені вище приклади свідчать про те, що функція also як частки ідентифікована 
правильно і знайдені відповідні контекстуальні відповідники в перекладі або ця функція 
експлікована у формі парафрази. Причиною неправильної ідентифікації може бути за-
надто лаконічний контекст, напр., лише службові слова: Warum soll ich noch mit Bochow 
sprechen und ihn unruhig machen? Das Kind kriegen wir doch nicht mehr aus dem Lager. Du 
sagst es selbst. Also was dann? Lass es unter uns bleiben. [13: 102] – Навіщо ж мені гово-
рити з Боховим і хвилювати його? Ми все одно не можемо тепер відправити дитину з 
табору. Ти сам це казав. То в чому ж річ? Хай усе залишиться між нами. (90)

Питання “Also was dann?“, на нашу думку, cтосується не минулого висловлювання 
партнера, а наслідків, які випливають із актуальної мовленнєвої ситуації: „То що ж тоді 
робити?“ / “І що ж тепер?”

Частка nun на початку розповідного речення, точніше, перед ним, відокремлена комою, 
розпочинає репліку, яка, в свою чергу, може стати вихідним пунктом для наступного вислов-
лювання, або сигналізувати, що попереднє висловлювання партнера не влаштовує мовця як 
можливий вихідний пункт. Тобто, nun змінює тему розмови і повертає її до важливішого 
аспекту [4: 188]. Особливістю частки у цьому контексті є її сполучуваність з also, ja, gut. 

Nun gut означає: „про мене“, „згода“, тобто значення виразу більше визначається 
його другим елементом („gut“), що передається такими сталими фразами: „Ну, гаразд“, 
„Ну, годі вже“, „Ну, що ж!“: „ Nun gut, dachte Gay, lassen wir es vorläufig so, ihr werdet 
schon noch singen wie die Nachtigallen.“ [13: 259] – „Ну, гаразд, – подумав Гай, – хай поки 
що буде так, ви ще заспіваєте переді мною, як соловейки.“ (223)

Nun ja сигналізує байдужість, іноді легкий докір (заперечення). Лексичні відповід-
ники цього сполучення – „Атож.“, „Ну, звісно.“, „Гаразд,…“, „Так, так.“, „Авжеж“ 
– передбачають наявність у подальшому висловлюванні певного обмеження, так що 
воно, само по собі означаючи згоду, підтвердження, набуває відтінку легкого докору: 
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„Die Freuden der Pflicht sind so vielgestaltig, da lohnt es sich allemal, sie ins rechte Licht zu 
bringen”. – “Vielgestaltig?” fragte ich und Joswig darauf: “Nun ja, wenn du verstehst, was 
ich meine.” [10: 339] – «А радощі від виконаного обов’язку такі багатогранні, що колись 
таки треба показати їх у правильному світлі. – Багатогранні? – Авжеж, якщо ти ро-
зумієш, про що я кажу». (304)

Сполучення nun bitte, nun also/und, nun … mal/doch перед спонукальним або питаль-
ним реченням мають відповідники у формі сполучень різних емоційно-експресивних 
часток, які спонукають до дії чи до відповіді: ну ж бо; ну, …ж; ну от; одначе що? то й 
що?, та …(ж), А…?: Väterlich sagte Gay: „Nun, seien Sie vernünftig, Rose.“ [13: 262] – Ну 
ж бо, будьте розважливі, Розе, – по-батьківському сказав Гай. (225)

Ненаголошена частка nun у питальних реченнях з питальним словом і без нього (в т.ч. 
у непрямих питаннях) є сигналом про те, що попереднє висловлювання не містило бажа-
ної для мовця інформації і він тепер наполягає (часом з нетерпінням) на її одержанні. Це 
передається підсилювальними частками а… (теж на початку речення), ж та сполученнями 
підсилювальних часток з питальними: То як? То й (що)? Невже…? Ну і (що) …?.

В перекладах трапляються приклади, де важко ідентифікувати функцію частки, бо різ-
ниця між нею і омонімом визначається лише наголосом (прислівник наголошений), а тому 
в письмовому тексті nun може бути перекладена як прислівник, що позбавить висловлю-
вання відтінку наполегливої вимоги і додасть до пропозиції висловлювання темпоральний 
компонент: Höfel stieg es heiß in die Kehle, er schluckte wieder, sein Atem ging leise… Der 
Mandrill hatte keine Eile. – “Na, was ist? Redest du nun?“ – “Also nicht.“ [13: 190] – Гарячий 
клубок підкотився до горла Гефеля, він знову ковтнув слину й затаїв дух…. А Мандрил не 
квапився. – «Ну, то що? Будеш тепер говорити? – Отже, не хочеш? (165)

Емоційну установку мовця можна було б передати так: „Ти заговориш нарешті чи ні?“
Переклад nun як прислівника часу змінює не лише емоційну пресупозицію висловлю-

вання, але й пропозицію: Doch die Frau schnitt ihm respektlos das Wort ab:“Was hast du nun 
weiter gedacht? Na? – Wenn‘s mal andersrum kommt, was willst du dann machen?“ [13: 107] 
– «Що ти знов надумав? Га? Що ти робитимеш, коли все полетить шкереберть?» (74)

Прислівник знов вказує на повторну дію, якої немає в передісторії висловлювання. 
Мовець (жінка) пропонує слухачеві оцінити ситуацію по-іншому: а що ж буде, якщо аме-
риканці не прийдуть, або прийдуть запізно, його розстріляють його ж колеги? Критика, 
розпач, вимога пояснити поведінку може бути виражена таким чином: “А що ж далі, ти 
про це подумав? Га? Найчастіше у питаннях з питальним словом вживається підсилю-
вальна частка ж, в т.ч. у сполученнях але ж, Ну, …ж, ото ж-бо, у запитаннях з Wenn… 
сполучення а що, як / коли…?

Вживання частки ж, в якій іноді вбачають універсальний лексичний відповідник мало 
чи не для всіх німецьких емоційно-експресивних часток, у контексті цього варіанту nun 
часто носить формальний характер, і висловлювання не має пресупозиції “я не задоволе-
ний отриманою інформацією і вимагаю пояснення”: „Ist‘s nicht Schwindel, was die mit uns 
treiben? Was soll nun der Unterschied sein zwischen so‘ner Stoppuhr, na, beim Bentheim…“, 
er äffte Strucks‘ Stimmе nach, „und technisch begründeter Arbeitsnorm“. [14: 157]

–“Хіба те, що вони з нами витворяють, не шахрайство? яка ж різниця між бент-
гаймівським секундоміром і, – він удав Штруксів голос, – „технічно обгрунтованими 
робочими нормами“. (131)
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Замість вказівки на передісторію висловлювання, в якій мовець не одержав бажаної 
інформації і наполягає на ній, в перекладі відчувається відтінок здивування, сумніву. 
Очевидно, складна емоційна пресупозиція може бути передана лише сполученням част-
ки ж зі словом, яке б пов‘язувало висловлювання з його передісторією, напр.:”яка ж 
тоді різниця …?”

У непрямих та невласне прямих питаннях емоційний компонент висловлювання, 
представлений часткою nun, як правило ігнорується [1: 144].

Частки еben та halt у розповідному реченні надають висловлюванню категоричності, 
характеризують його зміст як очевидний та загальновизнаний. Вони „захищають“ зміст 
висловлювання від необхідності пояснень, виправдань, дискусій чи питань, констатують 
внутрішню необхідність та незмінність стану речей. Мовець не може нічого змінити. Це 
його останнє слово, тому висловлювання з еben або halt часто припиняють розмову. 

Значення емоційної пресупозиції експлікується в перекладі сталими виразами типу 
„нічого не вдієш“, “одне слово”, „у тім-то й річ“, „на гірший випадок“, „отаке-то 
діло“, але й лексичні відповідники трапляються. Це сполучення часток (такий) уже, (ну) 
що ж, отак і (у стверджувальному) та: ні, то й ні (у заперечному реченні). В ситуації, 
коли слухач не має часу прийняти пропозицію мовця, останній констатує неможливість 
зміни ситуації таким чином: Er lacht. Dann halt ein andermal, sagt er… [15: 118] – Він 
сміявся:”Що ж, тоді іншим разом!” (134)

У спонукальному реченні ці частки підкреслюють, що дія, до якої спонукають слуха-
ча, єдино можлива за даних умов. Це не наказ, а швидше компроміс чи поступка мовця: 
„Da wird eben gekämpft werden“ [16: 200] – «Що ж, повоюємо з ними» (199).

Серед лексичних відповідників впадають в око еквіваленти омонімів (прислівника 
та градуальної частки) – просто, якраз і, особливо при перекладі сполучень еben / halt з 
іншими частками. Ці слова у даному контексті виконують відтінюючу функцію, стосу-
ючись змісту всього висловлювання, вони є спільними еквівалентами частки та її омоні-
мів. Функцію часток еben та halt Ґ.Гельбіґ порівнює з функцією частки einfach у такому 
само комунікативному типі висловлювання [4: 120], найчастішим лексичним відповід-
ником якої є підсилювальна частка просто: „Du weißt eben von nichts und dabei hast du 
zu bleiben, selbst, wenn er dir ein paar in die Fresse knallt.“ [13: 246] – Ти просто нічого не 
знаєш, на цьому й наполягай, навіть коли й схопиш кілька разів по зубах. (241)

Але, як уже згадувалося вище, частка einfach припиняє дискусію не через немож-
ливість щось змінити в актуальній ситуації спілкування, як еben / halt. Вона пропонує 
«просте» рішення, яке виключає інші можливі рішення, іноді лише через небажання 
мовця їх шукати чи роздумувати над ними. Р.Валтцінґ [6: 188-189] приписує цій частці 
властивості пом’якшувати ілокуцію, діяти розважливо у висловлюваннях типу „Was ist 
denn, ich habe einfach keine Lust mehr“, блокувати можливі подальші аргументи: „Ach, 
du hast einfach überempfindliche Ohren“, а також мати концесивну конотацію, пов’язану 
з тенденцією до виправдання: „Es wird einfach ein Irrtum, mich länger … zu schicken“. На 
міцні семантичні зв’язки частки з омонімами вказують постійні спільні лексичні відпо-
відники у перекладах («отак», «просто»): “Ihr werdet ihn einfach streichen aus eurem 
Gedächtnis“ [10: 346] – «Ви повинні просто викреслити його зі своєї пам’яті» (310). У 
перекладі заперечного речення з’являється антонім до «просто»: “Ihr Rossschwanz wollte 
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einfach nicht hinten bleiben, so windete es“ [15: 103] – «…її «кінський хвіст» на вітрі ніяк 
не міг угамуватись і все метлявся, метлявся» (116).

Частка einfach у вигуках з порядком слів розповідного речення (часто спонтанних та з 
відтінком здивування у сполученні з часткою ja) сигналізує очевидність факту, який не по-
требує подальших дискусій. Має лексичні еквіваленти, як у частки eben у цьому типі речен-
ня: просто; як усе-таки; одне слово, … та й годі). Наприклад: Immer noch schaute Baldini 
nach Süden die Straße hinunter in Richtung Parlamentspalast – es war einfach zu angenehm, 
dass von Grenouille nichts mehr zu sehen war! [11: 143] – Бальдіні й досі дивився на вулицю, 
що вела на південь, до будівлі Парламенту – як усе-таки приємно, що Гренуя вже не ви-
дно! (47); „Wenn es noch einen Sinn hätte – aber es hat keinen Sinn, es ist einfach Mist!“[10: 
292] – Та яке з цього пуття? А ніякого! Одне слово, дурниця, та й годі! (260)

Складена з двох частин, які самі по собі вже є емоційно-експресивними частками, 
частка nun (ein)mal, сигналізує в контексті розповідного речення, в т.ч. підрядного з 
функцією інформування, про те, що названий в передісторії висловлювання факт нео-
дмінно має місце, і це неможливо змінити. Тим самим вона блокує подальші питання 
про причини цього факту [4: 189], подібно до eben та halt ставить крапку в дискусії, пе-
редаючи слухачеві у згорнутому вигляді сигнал: “справа виглядає саме так і нічого не по-
робиш“ [7: 574; 8: 717]. Nun einmal необхідно відрізняти від cполучення nun … (ein)mal, 
в якому частки не займають контактної позиції і не мають відповідної комунікативно-
прагматичної функції. Іноді висловлювання з nun (ein)mal має додатковий нюанс: слухач, 
власне, повинен знати причини факту, але очевидно не сприймає їх всерйоз або не згоден 
з ними [9: 236]. Лексичними відповідниками є українські емоційно-експресивні частки 
та їхні сполучення, напр., ж (бо і), адже, а, (так) уже, отак-то, сам, які вже трапляли-
ся серед відповідників вище описаних часток. Третина аналізованих фрагментів з цією 
часткою не мають у перекладі якихось лексичних чи інших засобів з тією самою функ-
цією, тобто емоційна пресупозиція мовця втрачається. В усному мовленні існує можли-
вість виразити її невербально, простим знизуванням плечима. В наступному прикладі 
схвильований пережитою подією мовець виправдовує дії поліції стосовно демонстран-
тів): „Ich kann es aber irgendwie verstehen, denn dort, die Demonstration, die war nun mal 
verboten. Und die Polizisten, die haben nun mal getan, was sie mussten” [14: 21]. – «Але в 
даному випадку я можу це зрозуміти, адже демонстрацію було заборонено. Поліцаї ви-
конували свій обов’язок…” (17)

Підсилювальна частка адже може бути відповідником nun mal, яка у цьому контек-
сті, подібно до частки einfach (див. вище), має певну концесивну конотацію, пов’язану з 
тенденцією до виправдання. Але зміна синтаксичної конструкції обох речень з частками 
змінила ритм висловлювання, від чого воно втратило свою динаміку, особливо в остан-
ньому реченні, позбавленого ще й емоційного компоненту. Очевидно складну емоційну 
пресупозицію мовця можна передати, поєднавши лексичні та синтаксичні засоби у само-
му висловлюванні, а також додаткові вказівки у словах автора: “…я це ще можу зрозу-
міти, демонстрація ж була заборонена“ – знизав він плечима. – „А поліція – вона лише 
виконувала свій обов’язок“.

Наведені вище приклади свідчать про те, що емоційно-експресивні частки німецької 
мови also, eben, halt, einfach та nun mal, які часто трапляються у розмовному мовленні 
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і дозволяють мовцеві керувати процесом інтеракції найекономнішим чином, необхідно 
належно враховувати при перекладі українською мовою. Знайдені лексичні відповід-
ники забезпечують передачу значення, пов’язаного з часткою, без зміни синтаксичної 
конструкції речення та ритму висловлювання. Серед відповідників часток (крім ядерних 
часток eben та halt) є словникові відповідники їхніх омонімів, що логічно пояснюєть-
ся ще досить міцними зв’язками між ними, які характерні і для інших периферійних 
емоційно-експресивних часток. В українській мові є короткі за змістом сталі вирази, 
як правило складені з службових слів, які виконують ті самі функції, що й частки. За 
необхідності перекладач вдається до парафрази, яка, однак, не повинна своїм обсягом 
обтяжувати пряму мову. У контексті розповідного речення іноді важко відрізнити частку 
від її омоніма, внаслідок чого в перекладі змінюється емоційна тональність cпілкування 
мовців або і його пропозиційний зміст.
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Про дЕЯКі ПроБЛЕми СучаСного КіноПЕрЕКЛаду

Стаття присвячена труднощам перекладу фразеологічних одиниць різного рівня 
ідіоматичності, в тому числі видозмінених з певною стилістичною настановою, в пере-
кладі субтитрів англомовних кінофільмів українською мовою, а також їх заголовків. 
Проводиться аналіз найбільш типових помилок в англо-українському кіноперекладі, ви-
значаються шляхи їх усунення.

Ключові слова: кінопереклад, ідіома, видозмінена фразеологічна одиниця, субтитри, 
адаптація.

Статья посвящена трудностям перевода фразеологических единиц разного уровня 
идиоматичности, в том числе видоизмененных с определенной стилистической целью, 
в переводе субтитров англоязычных кинофильмов на украинский язык, а также их за-
головков. Проводится анализ наиболее типичных ошибок в англо-украинском кинопере-
воде, намечаются пути их преодоления. 

Ключевые слова: киноперевод, идиома, видоизмененная фразеологическая единица, 
субтитры, адаптация.

The article describes the problems in the translation of idioms with different degrees of 
idiomaticity, including those which were violated, while translating English subtitles of films 
into Ukrainian, as well as their titles. The article analyses the most common mistakes in 
English-Ukrainian film translation and potential paths for their removal.

Key words: film translation, idiom, violated phraseological unit, subtitles, adaptation. 
 
Сучасний кінопереклад наразі проходить період швидкого розвитку, особливо це сто-

сується перекладів англомовних фільмів українською, що пов’язано зі зростанням ролі 
кіномистецтва як одної з найважливіших форм міжкультурної комунікації на початку 21-
го століття. Обсяги англомовної кінопродукції, що виходить на екрани кінотеатрів Украї-
ни або ж поповнює ринок продукції на DVD, збільшуються. Час, відведений на переклад 
та адаптацію такої продукції, зменшується, що ставить перед перекладачами сучасного 
кінопродукту серйозні проблеми, яким і присвячене наше дослідження.

© Возна М.О., 2011
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Говорячи про кінопереклад, ми розрізняємо два його принципові види: дубляж та 
субтитрування. Субтитрування є особливим видом аудіовізуального перекладу, а субти-
тром К. Гурт та Б. Відлер називають «скорочений переклад діалогу у фільмі, який мож-
на побачити синхронно з відповідною частиною оригіналу на екрані телевізора або в 
кінотеатрі» [1:261]. У вітчизняному перекладознавстві на сьогодні існує лише незначна 
кількість розвідок на цю тему, але інтерес до неї зростає. Про це свідчать перекладознав-
чі розвідки Ярослави Кривонос, яка розглядає особливості українського кіноперекладу 
в термінах стратегій одомашнення та очуження [2], Анастасії Мельник, яка досліджує 
особливості субтитрування кінопродукції як різновиду аудіовізуального перекладу [3] та 
інших. Лише деякі з цих розвідок виконані на матеріалі англійської мови. Цим зумовлю-
ється актуальність даного дослідження.

Субтитри художніх фільмів є особливим типом дискурсу, якому притаманні такі осо-
бливості як супроводження тестової інформації відеорядом, що унаочнює образи та ідеї 
і звужує простір уяви читача, порівняно з літературним твором, стислість цільового тек-
сту, зумовлену необхідністю синхронізації зображення на екрані та тексту, який звучить 
за кадром (в разі дубляжу) та обмеженістю місця для розташування субтитрів на екра-
ні (в разі субтитрування). Останнє робить неможливим застосування перекладацького 
коментарю або примітки, зокрема, для тлумачення іншомовних реалій, що ускладнює 
одомашнення цільового тексту. Відсутність графічної форми тексту (в разі дубляжу) та 
неможливість повернення до неї для уточнення сприйняття змісту твору (в разі субти-
трування) ускладнює завдання наближення цільового тексту до глядача.

У зв’язку з цим в перекладознавчих студіях про кінопереклад більшість дослідників 
схиляються до думки, що в перекладі субтитрів домінує стратегія «очуження», в той 
час, як в дубляжі переважає стратегія «одомашнення». Але і в тому і в тому перекладі 
здійснюється серйозна адаптація англомовного матеріалу до цілей і потреб кінцевого 
користувача, в саме українського кіноглядача, до його культурних, фонових знань. Це 
дало підстави деяким зарубіжним вченим навіть не розглядати кінопереклад як пере-
клад взагалі, а лише як тип адаптації [4: 9] або ж говорити про «традаптацію», тобто 
«селективний переклад із застосуванням засобів адаптації, переформулювання» [5: 5]. 
Цей адаптаційний переклад включає ряд специфічних технік (пояснення, скорочення, 
перефразування) та дій на зразок вичитування та редагування [там же]. Останнє в кіно-
перекладі здійснюється в значно більшому обсязі, ніж скажімо, в художньому перекладі, 
що пов’язано з залученням до кіноперекладу значно ширшого кола осіб, які можуть не 
володіти мовою оригінала. Ми все-таки схиляємося до думки, що кінопереклад є власне 
перекладом, хоча і доволі специфічним. І ключову роль в його здійсненні відіграє все-
таки перекладач, адже саме він повинен правильно зрозуміти зміст субтитрів, спираю-
чись на відеоряд, широкий контекст кінотвору і власні фонові знання, і адекватно доне-
сти зміст субтитрів до українського глядача. При чому рішення щодо ступеня адаптації 
перекладу до потреб користувача за лишається саме за перекладачем.

Які ж саме проблеми виходять на перший план в перекладі сучасного англомовного 
кінопродукту? Аналіз українських субтитрів до англомовних фільмів, що вийшли остан-
нім часом в прокат, з особливим акцентом на їх заголовках, свідчить про нестачу мовних 
і культурологічних знань у перекладачів, які неправильно розуміють, а отже і неправиль-
но перекладають ідіоматичну складову сучасного розмовного мовлення англійською. І 
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навіть якщо ідіому зрозуміли правильно, і вона не має еквівалента в українській мові з 
огляду на відсутність в українській дійсності відповідного предмета, явища, менталь-
ності, який аналог запропонувати? Будь-який аналог «українізуватиме» англомовний 
кінопродукт. То може краще вдатися до описового перекладу? Але описовий переклад 
завжди призводить до декомпресії тексту, що вкрай небажано для субтитрів, адже місце 
на екрані обмежене. В кожному конкретному випадку рішення за перекладачем.

Мовлення героїв сучасних фільмів, особливо таких популярних жанрів, які превалю-
ють в кінопрокаті як трилер, бойовик, детектив, драма, характеризується високим сту-
пенем ідіоматичності і базується на сучасному мовному матеріалі та фонових знаннях 
носіїв мови. Цю фразеологію не знайдеш в словниках, адже вони завжди відстають від 
розвитку самої мови, особливо, якщо мова йде про двомовні словники. І в разі відсутності 
фонових, культурологічних знань у перекладача, необхідних для прийняття конкретного 
перекладацького рішення, пошук відповідної інформації займає багато часу і ускладнює 
процес перекладу. Звичайно, завжди можна звернутися до представників англійської чи 
американської культури за консультацією, але і їх фонові знання обмежуються такими 
факторами, як країна та регіон їх походження, освітній рівень, вік тощо.

Проте аналіз українських субтитрів до низки фільмів вказує на те, що проблема з 
перекладом фразеології виникає частіше всього саме на першому етапі, на етапі зчиту-
вання, тобто перекладач не побачив, не зрозумів, що перед ним ідіома, або навіть якщо 
і зрозумів, то не знає, до якого перекладу вдатися. Переклад часто ускладнюється і тим, 
що в потоці живого мовлення герої спотворюють, перекручують ідіоми, пристосовують 
їх до своїх мовних «потреб», тобто відбувається видозміна фразеологічних одиниць із 
певною стилістичною настановою, як це, наприклад, має місце в кінофільмі «Гордість і 
слава» (“Pride and Glory”), де один корумпований поліцейський каже іншому: “We are not 
paying the piper on this one”. В субтитрах читаємо: «Ми це так не залишимо». Є очевид-
ним, що перекладач не зрозумів, що має справу з видозміненою англійською поговіркою: 
“He who pays the piper, calls the tune”. Запропонований в субтитрах переклад хоча і впи-
сується в загальний контекст подій, є неадекватним і далеким від оригіналу. 

Ще складніші проблеми постають перед перекладачем, якщо він має справу з не-
нормованою лексикою ідіоматичного характеру або жаргоном, як, наприклад, в мовленні 
поліцейського персонажа з того ж самого фільму, який дає свої попередні висновки щодо 
щойно скоєного злочину своєму колезі: “This is a royal cluster, sir.” В українських субти-
трах читаємо: «Ватажків робота, сер», що зовсім не лягає в загальну канву перекладу. 
Наведена видозмінена англійська ідіома походить від американського сленгового виразу 
“cluster fuck”, що означає групове зґвалтування, в поєднанні зі словом “royal”, одне із 
значень якого є «дуже, сильно». Таким чином, один поліцейський каже іншому, що ті, 
хто скоїли злочин, нас, як поліцію, «серйозно взули», або «цим злочином над нами по-
знущалися». Звичайно, перекладаючи сильно занижений стиль англійського розмовного 
мовлення, треба зважати на те, що «міцність» виразів в українському перекладі повинна 
бути не такою сильною, як в оригіналі, адже в українських перекладах, розрахованих на 
масового читача або глядача, вживання сильно заниженої лексики є неприйнятним. 

Дослідження також показало, що навіть якщо ідіому перекладач зчитав, то гру 
слів, що на ній базується, не завжди вдається передати. Наприклад, капітан корабля 
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з історичного фільму «Володар морів» питає свого військового лікаря: “Do you not know 
that in the service one must always choose the lesser of two weevils?” При чому він калам-
бурить, маючи на увазі вибір між двома личинками довгоносика перед ним на тарілці, 
виходячи з подібного звучання слів “weevil” та “evil”. Цей каламбур в перекладі втрача-
ється, залишається лише еквівалент англійської ідіоми: «Хіба ви не знали, що на службі 
треба вибирати менше з двох зол?». Далі в оригіналі звучить ще одна ідіома, пов’язана з 
попередньою реплікою: «He who would pun would pick a pocket”. З огляду на відсутність 
каламбуру в її перекладі, цю ідіому переклали: “Я мав на увазі, що там немає комах». 
Таким чином зміст субтитрів був повністю відірваний від оригінала.

Видозмінена і невпізнана ідіома в невдалих перекладах перетворюється на буква-
лізм. Так, герой вестерну «Відкритий простір» (“Ореn Range”), ділячись своїми вражен-
нями від родини, з якою вони щойно познайомилися, говорить своєму другові: “Creates 
quite a picture, now, don‘t it? Heard they’re worth a thousand words.” Це видозмінена ідіома 
“A picture is worth a thousand words”, яку варто було б перекласти її дещо видозміненим 
аналогом: «Таке краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Натомість в перекладі 
читаємо: «Гарна виходить картина. Чув, вона варта тисячі слів». То ж про яку картину 
вартістю в тисячу слів іде мова?

Високій ступінь ідіоматичності, характерний, як уже відзначалося, для сучасного 
стану англійської мови, розмовний варіант якої спостерігаємо в мовленні героїв бага-
тьох кінофільмів, знаходимо значною мірою і в заголовках художніх фільмів, які часто 
мають невдалі буквальні переклади. Так, наприклад, буквальний переклад “Clockwork 
Orange” як «Заводний апельсин» є неадекватним, адже в основу англійської назви за-
кладено ідіому зі значенням «дивна, малоймовірна річ»; це значення повністю відсутнє в 
українському перекладі. Заголовок “Head in the Clouds” насправді є скороченням від “to 
have your head in the clouds” (літати в хмарах). А чи має якесь значення український бук-
вальний переклад цього заголовка «Голова в хмарах»? Назву фільму “Walking Tall” було 
перекладено як «Широко крокуючи», хоча насправді ця ідіома означає «гордо, з високо 
віднятою головою», “A Dirty Shame” переклали як «Ганебне заняття», хоча цей фразе-
ологізм означає «дуже шкода». В цілому, ідіому в назві можна вдало перекласти іншої 
ідіомою, навіть якщо образність доведеться поміняти, наприклад: “Die Hard” – «Міцний 
горішок» (аналоговий переклад).

Складність відтворення англійської ідіоматики зумовлює застосування стратегії пе-
рекладу заголовків, повністю відірваних від оригінальної назви, хоча і пов’язаних зі зміс-
том фільму в цілому, наприклад: “Butterfly On A Wheel” було перекладено як «Викуп». 
Такий підхід, очевидно, зумовлений складністю реметафоризації англійської ідіоми, тоб-
то необхідністю заміни образа (to break a butterfly on a wheel – застосувати надлишкову 
силу для досягнення мети, порівняйте зі «стріляти з гармат по горобцях»).

Таким чином, ми бачимо, що недостатня обізнаність професійного перекладача з 
сучасним станом англійської фразеології є серйозною проблемою кіноперекладу, що 
призводить до спотворення змісту оригінальних субтитрів і заголовків та знижує якість 
перекладного продукту. Іншими перспективними напрямками дослідження вважаємо 
відтворення граматично неправильного мовлення персонажів, діалектних та інших сти-
лістично маркованих одиниць, а також вигуків, які несуть на собі значне комунікативне 
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навантаження. В останньому випадку видається доцільним провести дослідження час-
тотності вживання різних вигуків в українській мові, визначення найбільш типових ви-
гуків, якими користуються українці. Тоді українському глядачеві не доведеться чути в 
дубляжі або читати в субтитрах, як це має місце, наприклад, у фільмі «Санктум», «Лай-
но!» кожен раз, коли в оригіналі герої кажуть: “Shit!”, адже ці два слова не є функціональ-
ними еквівалентами. Відрізняються вони і частотністю вживання у мовленні. Подолан-
ню вищеозначених вад кіноперекладу допоможе підвищення загальної мовної ерудиції 
перекладачів, їх культурологічної підготовки, створення двомовних словників сучасних 
англійських ідіом, введення спецкурсу з кіноперекладу (навіть і з мінімальним обсягом 
годин) в процес підготовки професійних перекладачів у вишах України.
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ФунКЦіонаЛЬніСтЬ міЖмовноЇ інтЕрФЕрЕнЦіЇ 
в ХудоЖнЬому ПЕрЕКЛаді

Стаття присвячена вивченню та аналізу явища міжмовної інтерференції в процесі 
перекладу. В статті розглядаються основні функції, що виконує міжмовна інтерферен-
ція в процесі художнього перекладу.

Ключові слова: інтерференція, мовний контакт, функціональність міжмовної ін-
терференції.
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Статья посвящается изучению и анализу явления межъязыковой интерференции в 
процессе перевода. В статье рассматриваются основные функции межъязыковой ин-
терференции в процессе художественного перевода.

Ключевые слова: интерференция, языковой контакт, функциональность межъязы-
ковой интерференции. 

The article aims to analyze interlingual interference in the process of translation. It deals 
with the main functions interference has in the process of literary translation.

Key words: interference, language contact, functionality of interlingual interference. 

Мовний контакт у процесі перекладу – широке поле для досліджень перекладознав-
ців. Інтерференція – невід’ємний елемент мовного контакту. Це явище досліджували низка 
вчених-лінгвістів. Так, фундаментальною працею з теорії міжмовної інтерференції вважа-
ється монографія американського мовознавця У. Вайнрайха «Мовні контакти», видана у 
1979 році. Інтерференцію він визначає так: «Поняття інтерференції передбачає перебудову 
моделей, що є результатом введення іншомовних елементів в ті області мови, які виріз-
няються більш організованою структурою, наприклад, ядро системи фонем, більша час-
тина морфології та синтаксису, деякі області словника … [1: 22]» (переклад наш. – С.С.) 
У. Вайнрайх наголошує на тому, що розглядати інтерференцію як звичайне запозичення є 
надлишковим спрощенням, і наводить думку Фогта, в якій йдеться про те, що будь яке зба-
гачення чи збідніння мови тягне за собою перебудову всіх її попередній опозицій, і допус-
кати, що елемент просто додається чи зникає із системи, руйнує саме визначення системи 
[1: 22]. Можна говорити про запозичення тоді, коли йдеться про перенесення елемента як 
такого, хоча в цьому випадку інтерференція, тобто перебудова всієї системи також матиме 
місце [ 1: 23]. Серед причин запозичення, і як результат, лексичної інтерференції можна 
виділити опозицію частотності вживання певної лексичної одиниці: чим менш частотною 
є лексична одиниця, тим вона легше піддається заміщенню. [1: 96]. 

На думку У. Вайнрайха необхідно чітко розмежовувати інтерференцію у мові та мов-
ленні. В момент мовлення інтерферований елемент набуває рис оказіонального запозичен-
ня, в мові він закріплюється у результаті багаторазової появи. «В мові інтерференція поді-
бна піску, що змивається течією, в мові ж її можна порівняти з тим же піском, що осів на 
дно озера» [1:36]. В мовленні найважливішими факторами є сприйняття елементів іншої 
мови і мотиви запозичень, а в мовленні головний інтерес полягає у фонетичній, грама-
тичній, семантичній і стилістичній інтеграції іншомовних елементів [1:37] (переклад наш. 
– С.С.) Дослідник з поміж інших факторів особливо виділяє соціокультурне середовище, 
що неодмінно впливає на протікання процесу інтерференції: «Розповсюдження, стійкість 
та зникнення окремих явищ інтерференції можливе тільки в тому випадку, коли ми врахо-
вуємо екстралінгвістичні фактори» [1:25] (переклад наш. – С.С.) Інтерференція в цьому 
випадку розглядається як один із проявів взаємопроникнення культур та акультурації. 

Явище міжмовної інтерференція досліджував також В. Розенцвейг у монографії 
«Мовні контакти», видана у 1972 році. Дослідник розглядав міжмовну інтерференцію 
у вирії мовних контактів, у процесі яких відбувається два основних процеси: інтерфе-
ренція та конвергенція. Інтерференція – порушення білінгвом правил узгодження кон-
тактуючих мов, що виражається у його мовленні[4:4]. Конвергенція – зміни у мовах, 
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що контактують, і цей процес можна описати як уподібнення характеристик їхніх озна-
чуваних та означувальних [4:4]. Він виділяє два види білінгвізму: 1. координативний 
(мовець володіє двома мовами в рівній мірі) 2. субординативний (друга мова для мовця 
є іноземною). В. Розенцвейг вважає, що інтерференція ускладнює процес контактування 
мовних груп. Хоча, поміж результатів інтерференції, яка виливається, на нашу думку, у 
конвергенцію, він виділяє процеси, що зводяться аж до повного уподібнення двох мов. 

Не можна оминути увагою монографію С. Семчинського «Семантична інтерференція 
мов», в якій дослідник аналізує та поглиблює знання про мовні контакти та взаємодію мов. 
Науковець вважає хибним ототожнювати ці два явища, чітко їх розрізнюючи: «Коли ми 
говоримо взаємодія мов, то маємо на увазі лінгвістичний процес, в якому беруть участь дві 
різні мовні структури; коли ж говоримо мовні контакти, маємо на увазі насамперед стан 
взаємодіючих мов»[5:18]. Ю. Жлуктенко дотримується тієї ж точки зору, підкреслюючи, 
що поняття «мовні контакти» та «взаємодія мов» співвідносяться як причина та наслідок. 
[2:12]. С. Семчинський виділяє множинність термінів на позначення результату мовного 
контакту, поміж них такі: «наслідки взаємодії мов», «результат мовного контакту», «суб-
страт», «запозичення» чи «іншомовний елемент». Множинність явищ на позначення впли-
ву однієї мови на іншу можна об’єднати під одним терміном «інтерференція». Хоча автор 
чітко наголошує на тому, що цим терміном «позначають не лише наслідки процесу вза-
ємодії мов, а й сам процес порушення норм взаємодіючих мов»[5:19]. Термін «іншомовний 
елемент» за словами дослідника не є вдалим, бо «якщо цей елемент вже увійшов до певної 
мовної структури, він не може вважатися іншомовним» [5:19]. Ю. Жлуктенко наголошує 
на тому, що іншомовний елемент, якщо він запозичується, то це означає, що він вже увій-
шов і має вплив на всі інші елементи мовній структурі [2:43]. С. Семчинський називає 
запозиченням «будь-який елемент іншомовного походження, який увіходить до системи 
мови реципієнта» [5:20]. Науковець підкреслює, що відмова від «своїх лексем», тобто їхнє 
заміщення іншомовними елементами є негативним запозиченням, хоча визнає той факт, що 
у наслідок взаємодії мов, інтерференція призводить до збагачення обох мов. [5:29]Отже, 
існує певна опозиція між негативним запозиченням і позитивним запозиченням. Згідно із 
класифікацією взаємодії мов А. Білецького, який виділяє типи взаємодії згідно із критері-
єм інтенсивності впливу, негативне запозичення (зникнення однієї структурної одиниці 
на заміщення нової) – це найвищий рівень взаємодії мов: мовне злиття. Позитивне запо-
зичення, в свою чергу, відноситься до схрещення, тобто рівноправне співіснування у мові 
«свого» та «чужорідного» структурного елементу. Рівноправне існування вжито тут у суто 
теоретичному значенні, оскільки абсолютно рівноправного існування, тобто вживання у 
мові двох чи більше структурних елементів бути не може. У різних мовних та мовленнєвих 
ситуаціях той чи інший елемент буде мати більшу частотність вживання. У індивідуально-
му мовлення білінгва рівноправне співіснування відбувається лише на початковому етапі 
усвідомлення мовних одиниць, а у випадку їхнього вживання білінгв віддає перевагу тому 
чи іншому елементу в залежності від комунікативної ситуації, екстралінгвістичних та пси-
холінгвістичних факторів. Так, у результаті мовного контакту відбувається взаємовплив на 
всіх рівнях мовної системи, чи то позитивний, чи то негативний. 

У художньому перекладі міжмовна інтерференція набуває рис функціональності, 
оскільки виконує ряд важливих функцій у процесі перекладу: 1. збагачення цільової 
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мови новими лексемами 2. актуалізація нових семантичних дистрибуцій 3. створення 
нового художнього образу в цільовій мові 4. збереження віршового звучання тексту ори-
гіналу в тексті перекладу 5. слідування точності перекладу, та ін. 

Для ілюстрації дії вищенаведених функцій проаналізуємо уривок україномовного 
перекладу п’єси «Король Лір» В. Шекспіра Василем Баркою, Максимом Рильським та 
італомовний переклад Гофреддо Раппоні. 

В третій дії п’єси яскраво простежується ставлення дочки до короля, що зрікся влади. 
Лір досі думає, що він є величним сам по собі навіть без формальної приналежності до 
керівництва державою. Дочка Гонерілья знає, що незабаром приїде її батько-король і ви-
ражає Освальду своє невоління навіть бачитись із ним. Емоційне навантаження регістру 
мови, якою оперує Гонерілья грає ключову роль у вираженні її ставлення до батька, який 
тепер наче непотріб у її житті. Запорукою вдалого перекладу є: точність передачі емо-
ційного навантаження, вибір семи, що має необхідне конотативне значення, збереження 
інтенції мови у перекладі:
By day and night he wrongs me; every hour 
He flashes into one gross crime or other, 
That sets us all at odds: I’ll not endure it: 
His knights grow riotous, and himself upbraids us 
On every trifle. When he returns from hunting, 
I will not speak with him; say I am sick: 
If you come slack of former services, 
You shall do well; the fault of it I’ll answer
[8: 34].

І вдень і ніч мене він кривдить! Щогодини
В одно зловчинисько чи друге блисне,
Що всім на сколот: я не стерплю далі.
Зроста бешкетня лицарів його, а нам докір
За всякий дріб’язень. Як вернеться з мисливства,
Я з ним не розмовлятиму. Скажи: я хвора.
Як занедбаєш дещо з служб йому,
Ти зробиш добре, – я за вади відповім
[6:22].

У другому рядку репліки Гонерільї міститься декілька емоційно маркованих лексем, 
що виражають нестерпність дочки до батька-короля: He flashes into one gross crime or 
other. Лексема дії «flash»в сучасній англійській мові має конотацію плинності, швидко-
сті, різкості, яскравості, штучності, непередбачуваності дії. В контексті подій дана лек-
сема набуває також і негативної конотації, що виражається у скоєнні певної негативної, 
різкої дії. У поєднання з прийменником «into»дієслово «flash» набуває значення ціле-
спрямованості. У словнику фразове дієслово flash into зафіксоване у значенні «блиснути 
чимось на когось або щось, засвітити в очі чимось яскравим, навести світло на щось 
чи когось». Отже, словник не фіксує цей вираз у значенні даного контексту, значить у 
творі він має ознаки оказіональності і створює певний фразеологізм flash into a crime, що 
нагадує вираз burst into something. Якщо зробити семантичний аналіз даних лексем, то 
прослідковується певна ізосемія між ними. Як «burst»так і «flash» мають спільні семи: 
спалахнути, вибухнути, раптова з’явитися, здійснити щось непередбачуване тощо. Лек-
сема «flash», окрім цих сем, також містить семи «хибності, надуманості, несправжності 
дії». Семантичний тезаурус оказіонального фразеологізму «flash into a crime» і становить 
трудність у перекладі, оскільки у даному контексті необхідно передати непотрібність дій 
короля, що виражається у певній модальності зі сторони його дочки та проілюструвати 
впевненість короля у своїй безмежній владі. Отже, В. Барка застосував буквальний пере-
клад цієї лексеми: «блиснути в зловчинисько», таким чином інтерферувавши оказіональ-
ний фразеологізм в українську мову. В українській мові лексема «блиснути» має окрім 
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інших значення: попишатися, похвалитися, похвастатися. Ці семи лексеми «блиснути» 
співпадають із семами англійської лексеми «flash»: show off, boast of something bright, to 
be proud ofs omething. Отже, буквально переклавши фразеологізм, В. Барка створює в 
цільовій мові нову дистрибуцію лексеми «блиснути» через семантичну інтерференцію 
з англійської мови. Переклавши бувально вираз «flash into» – «блиснути в», з’являється 
нове фразове дієслово зі своєю власною дистрибуцією в українській мові. Його можна 
по аналогії вжити в таких виразах: блиснути в ярість, блиснути в нахабство, блиснути в 
зухвалість, блиснути в злочин, блиснути в протидію, і т.д. 

Італійський перекладач Г. Рапоні використав ізосемію лексем «burst into» та «flash 
into»: non passa ora, di rei, che non prorompa in uno di quei suoi eccessi d’ira [7: 25]. Отже, пе-
рекладач використав регулярний відповідник в італійській мові: prorompere in qc. Оскіль-
ки ізосемія не може бути повною, тобто семи двох лексем не можуть повністю співпада-
ти, то і смислове навантаження, що вони несуть не може повністю співпадати. Лексема 
«prorompere in»не може повністю відповідати лексемі «flash into», навіть якщо для її акту-
алізації у фразеологізмі перекладач використав переклад іншої схожої лексеми «burst into».
Засобом інтерференції переклад італійською звучав би так: non brilla in uno di quei suoi 
eccessi d’ira. Так, інтерферуючи лексему «flash» в італійську «brillare»виникає зовсім новий 
фразеологізм, який має свою досі невідому дистрибуцію, а значить отримує нові семи. 

На відміну від В. Барки, М. Рильський користується відомим тезаурусом тропів укра-
їнської мови у своєму перекладі: «Години не мине без грубіянства [3:23]» 

Інший випадок інтферференції можна прослідити у перекладі виразу «at odds», що 
означає: в сварці, в десонанці, в безладі, в розколі. В. Барка, задля збереження влучності, 
стислості виразу, використовує фонологічну інтерференцію у вигляді ассонації голосно-
го звуку «о»: «на сколот». Лексема «сколот» не фіксується в словниках української мови. 
Перекладач утворив іменник – неологізм від дієслова «розколювати», або «сколювати». 
Отже, зберігається стислість виразу та віршова будова рядка оригіналу. Можна сказати, 
що в цьому прикладі простежується і інтерференція образу через семантичне уподібнення 
двох лексем. Англійська лексема «odds», окрім інших, має також значення: неузгодженість, 
розкол, безлад. Перекладач використавши одне із значень лексеми, створив від дієслова 
«сколювати» іменник неологізм «сколот», таким чином інтерферував образ і створив но-
вий вираз «на сколот», дослівно переклавши іменник із прийменником. Тобто, в цьому ви-
падку інтерференція призвела до створення нового образу, появі нового виразу в цільовій 
мові, та збереження віршової будові та звучності перекладу через ассонацію голосної «о». 

М. Рильський у перекладі використовує описовий переклад цього виразу, обігруючи 
мовний потенціал цільової мови: А з того й чвари серед нас усіх[3:23].

Отже, інтерфернція, що її використав В. Барка у своєму перекладі, виконує певні 
функції у цьому уривку: 1. Збереження віршової будови 2. Збереження звучності оригі-
налу у перекладі 3. Збереження художнього образу тексту оригіналу в перекладі 4. Ство-
рення нового художнього образу в цільовій мові 5. збагачення цільової мови новими 
лексемами та додавання до них нових дистрибуцій 6. Слідування точності перекладу

В цьому уривку кількість рядків оригіналу – 8, кількість рядків перекладу В. Баркою – 
8, М. Рильським – 10, Г. Рапоні –15.

Отже, переклад В. Баркою, на нашу думку, найбільш точно передає зміст, художність, 
образність, будову тексту оригіналу. 
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Служник Кент намагається відновити довіру свого господаря, щоб бути разом з ним 
та переодягається, змінює голос та акцент. Для нього важливо, щоб він міг запобігти біді, 
що може статися з Ліром. Четверта дія починається з появи переодягненого Кента:
If but as well I other accents borrow, 
That can my speech defuse, my good intent 
May carry through itself to that full issue 
For which I razed my likeness. Now, banish’d Kent, 
If thou canst serve where thou dost stand condemn’d, 
So may it come, thy master, whom thou lovest, 
Shall find thee full of labours [8: 35].

Як говір інший теж гаразд позичу,
Що й річ перелицює, – добрий намір мій
Добудеться до цілі вповні – 
Для чого ж я й зірвав свою подобу. Ось, 
вигнанцю Кенте,
Як зможешся, служи, де вречений на страту.
Нехай господар, люблений тобі,
Знаходить: трудженого вщерть [6:23].

Вираз «to borrow an accent» є регулярним в англійській мові. Він означає перейняти ак-
цент, вимову, змінити голос. В. Барка вдається до бувального перекладу цього виразу, таким 
чином увиразнюючи, виділяючи, актуалізуючи емфатичну складову контексту та передає 
стиль автора оригінального твору. До того як, вираз «to borrow an accent» став регулярний і 
закріпився у вжиток в англійській мові, він мав ознаки фразеологічного виразу у часи Шек-
спіра. В. Барка актуалізує історичний континуум фразеологічного виразу і створює анало-
гічну метафору в українській мові «позичати говір». Вираз в українській мові є прозорий та 
зрозумілий. Додається нова дистрибуція дієслова «borrow». Отже, за допомогою семантико-
граматичної інтерференції перекладач створює нову метафору, передає історичний контекст, 
вирізняє важливість слів Кента, його біль, намагання бути невпізнаваним господарем. 

У перекладі М. Рильського Кент зовсім позбавляється голосу: «Коли я зможу відміни-
ти голос [3:24]. 

У перекладі Г. Рапоні Кент змінює вимову: «Se sol riuscirò a cambiare accento [7:25]
В. Барка також інтерферує англійську граматичну конструкцію «but as well», пере-

клавши її «теж гаразд». В англійській мові «but as well» має значення «з таким же успі-
хом, так само вдало, з тим же результатом». Таким чином відновлюється вжиток україн-
ської граматичної конструкції «гаразд робити» (Я гаразд попоїм, Він гаразд перемалює) 
у значенні «добре, вдало, без проблем». Отже, граматична інтерференція в цьому випад-
ку призвела до граматичної точності перекладу, актуалізації забутого вжитку української 
граматичної конструкції, та передачі історичного континууму оригіналу.

Г. Рапоні вдалося передати цю конструкцію описово: «Se sol riuscirò a...»
М. Рильський переклав цю граматичну конструкцію модальним дієсловом «могти»: 

Коли я зможу.
У наступному рядку Кент говорить, що його мова повнісю зміниться, і тоді господар 

його не впізнає: «That can my speech defuse». В. Барка надзвичайно вдало зберіг доволі точ-
но як віршове звучання, так і смисл оригіналу, так і історичний континуум оригіналу, при-
внісши в українську мову неологізм. Що й річ перелицює. На прикладі перекладу В. Барки 
можна прослідити, як діє фонетична інтерференція та семантична інтерференція. В. Барка 
намагався добитися близькості звучання оригіналу в перекладі, переклавши «speech» – 
«річ». Тлумачний словник української мови фіксує лексему «річ» у значенні «мови» як 
старе, рідковживане. Здебільшого «річ» означає «предмет». Відбувається фонетична інтер-
ференція лексеми із актуалізацією її рідкого вживання. Перекладач зберіг фонему «і» у 
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перекладі. Дієслово «defuse» означає змінювати, розряджати обстановку, нейтралізовувати 
ворога. В. Барка і тут зберігає звучання оригіналу, зберігши фонему «ю» в перекладі: «пе-
релицювати». До того ж, збагатив українську мову новим дієсловом.

Фразеологічний вираз «to raze one’s likeness» не фіксується в словниках англійської 
мови. Однак, він є прозорим і означає «змінити зовнішність, стерти вщерть, зруйнувати 
зовнішність». В оригіналі створено художній образ, що характеризується емоційною ко-
нотацією. Кент пересилив себе, змінив зовнішність, щоб врятувати свого господаря. В. 
Барка переніс цей образ в переклад, інтерферувавши його, переклавши дослівно: «зри-
вати подобу». Так, створивши фразеологічний вираз в цільовій мові. Отже, семантична 
інтерференція призвела до збагачення цільової мови створенням нового фразеологічного 
виразу та відтворення художнього образу в тексті перекладу.

Отже, міжмовна інтерференція в художньому перекладі не завжди негативне явища, а ви-
конує низку функцій, що сприяють збагаченню цільової мови, вираженню інтенції вихідної 
мови в цільовій мові та вирізняють величезний потенціал її розширення та розвитку.
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УДК 801.0-76
Тараненко Л.І., Дзіман Г.М.

(Київ, Україна)

мовні ЗаСоБи рЕаЛіЗаЦіЇ Зв’ЯЗноСті науКово-тЕХнічного 
тЕКСту та СПоСоБи ЇХ ПЕрЕКЛаду уКраЇнСЬКоЮ мовоЮ

Дослідження присвячено вивченню мовних засобів реалізації зв’язності науково-
технічного тексту. У статті розглядаються фонетичні, стилістичні і лексико-граматичні 
засоби зв’язності науково-технічних текстів та способи їх перекладу українською мовою.
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Ключові слова: зв’язність, мовні засоби, науково-технічний текст.
Исследование посвящено изучению речевых средств реализации связности научно-

технического текста. В статье рассматриваются фонетические, стилистические и 
лексико-грамматические средства связности научно-технических текстов и способы 
их перевода на украинский язык. 

Ключевые слова: связность, речевые средства, научно-технический текст.
The research is dedicated to the study of language means realizing cohesion in scientific-

and-technical texts. The article focuses on phonetic, stylistic, and lexico-grammatical means 
providing the text cohesion as well as the ways of their translation into Ukrainian.

Key words: cohesion, language means, scientific-and-technical text.

Сучасний етап розвитку лінгвістики взагалі й перекладознавства зокрема вимагає 
поглибленого розгляду проблеми адекватного оформлення зв’язного мовлення, складо-
вою частиною якої є питання реалізації зв’язності науково-технічних текстів.

Вивченню закономірностей забезпечення зв’язності тексту як необхідної умови пе-
редачі цілісності його змісту присвячено праці вітчизняних і зарубіжних авторів, у яких 
наведено аналіз мовних засобів реалізації зв’язності тексту та подано формально-змістову 
категоризацію текстової єдності (І.Р. Гальперін [3], С.І. Гіндін [4], М.П. Котюрова [10] 
та ін.), розглянуто теоретичні підвалини функціонування формальних (М.Халлідей, Р. 
Хасан [15]) та семантичних засобів зв’язності [15:145]) тощо. 

Отже, на сьогодні існує достатньо інформації, необхідної для створення загальних на-
укових уявлень про участь мовних засобів в актуалізації зв’язності тексту. Разом з тим, 
перекладознавча наука ще не має у своєму розпорядженні досить повних теоретичних уяв-
лень про характер взаємодії мовних засобів під час актуалізації науково-технічних текстів, 
зумовленої, зокрема, їхнім комунікативно-прагматичним потенціалом, який має безпосе-
редній вплив на специфіку перекладу науково-технічних текстів українською мовою.

З огляду на це, дослідження взаємодії мовних засобів у забезпеченні зв’язності 
науково-технічного тексту набуває особливої актуальності, оскільки його результати 
поглиблять загальні знання про механізми функціонування мовних підсистем у реаліза-
ції зв’язності тексту, а здобуті емпіричні факти дозволять поширити розгляд особливос-
тей їхнього перекладу на матеріалі текстів різної жанрової приналежності.

Тому мета статті полягає у встановленні способів перекладу українською мовою 
засобів реалізації зв’язності англомовного науково-технічного тексту. Досягнення по-
ставленої мети передбачає визначення поняття зв’язності, встановлення засобів, що 
забезпечують зв’язність науково-технічного тексту на фонетичному, стилістичному та 
лексико-граматичному рівнях, розгляд способів перекладу мовних засобів когезії, типо-
вих для науково-технічних текстів.

Аналіз лінгвістичних джерел [1:397] засвідчує, що більшість понять або категорій 
зв’язності спираються на ознаки внутрішньої організації та послідовності тексту. Вва-
жається [2:75], що зв’язність є його невід’ємною ознакою, оскільки незв’язних текстів 
не існує, а втрата зв’язності руйнує текст. 

Вивчення праць, присвячених дослідженню науково-технічного тексту [8:117], до-
зволяє нам констатувати, що його зв’язність є результатом взаємодії таких факторів:
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•	 логіка викладу, що відображає співвіднесеність явищ дійсності й динаміку їхнього 
розвитку;

•	 особливість взаємодії мовних засобів, а саме фонетичних, лексико- семантичних і 
граматичних, та їхнє функціонально-стилістичне навантаження;

•	 комунікативна спрямованість науково-технічного тексту, тобто його відповідність 
цілям та умовам перебігу комунікації;

•	 композиційна структура – послідовність і сумірність частин, що сприяють 
виявленню змісту науково-технічного тексту.

Зупинившись на такій послідовності систематизації засобів реалізації зв’язності 
науково-технічного тексту: стилістичні – лексико-граматичні – фонетичні, вважаємо, що 
вони є прямими засобами, які забезпечують досягнення реципієнтом цілісності сприй-
няття смислу, що передається в науково-технічному тексті. 

До найчастотнішого стилістичного засобу забезпечення зв’язності науково-технічного 
тексту, згідно з Гальперіним І.Р. [3:84], належить повторення одного й того ж стиліс-
тичного прийому (порівняння, алюзії, метафори), якщо його основа тотожна, а форми 
реалізації різні. При цьому технічні тексти характеризуються переважним вживанням 
експліцитно виражених засобів зв’язності. Завдяки тісному зв’язку референта і займен-
ника реалізується така жанрова ознака науково-технічних текстів, як точність, що сприяє 
успішній комунікації та є засобом досягнення прагматичного ефекту (інформативність, 
однозначніть, точність, послідовність). 

Розглядаючи функціонально-синтаксичні засоби зв’язності, М.П. Котюрова [10:151] 
вважає, що до них можна віднести анафоричні сурядні сполучники, вставні слова, які пе-
редають логічні відношення між висловлюваннями, та деякі прислівники, що відтворю-
ють порядок викладу думок. Синтаксичними засобами зв’язності за Гіндіним С.І. [4:128] 
є зачеплення і повтор.

Стосовно участі фонетичних засобів у реалізації зв’язності озвученого науково-
технічного тексту, то вони в лінгвістичній практиці досліджені ще недостатньо. Про-
те, спираючись на праці Потапової Р.К. та Прокопенко С.В. [12:113], зазначимо, що 
ритм, формуючись усіма мовними засобами, забезпечує зв’язність і цілісність науково-
технічного тексту, у межах якого наративна семантична зв’язність при взаємодії з “носієм 
свідомості” у процесі декодування тексту втілюється “в когнітивному змісті, в єдиному, 
континуальному смислі”. При цьому провідними одиницями ритму в науково-технічному 
тексті можуть виступати всі традиційно виділені одиниці тексту: ритмогрупа, синтагма, 
фраза, надфразова єдність.

Слід зазначити, що лексико-граматична зв'язність у науково-технічних текстах реалі-
зується через використання повторів, особових і вказівних займенників, слів-замінників 
(поданих вказівними займенниками, дієсловами, неозначено-особовим займенником 
one) і означеним артиклем the як показником граматичної залежності наступних пропо-
зицій від попередніх [8:145], як це показано в прикладі:

This potential was also used, while constructing the autocorrelation functions for 
translational and angular velocities of water molecules. The SD potential was also used in 
works, where the spectra of acoustical and optical excitations in crystalline ice and the ice 
dielectric permittivity were calculated [16:226].
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Вказівні займенники в технічних текстах є не лише засобами зв'язку, вони також реа-
лізують прагматичну функцію – забезпечують точність викладу, наприклад:

This model substantially simplifies the form of potentials for the oxygen–hydrogen and 
oxygen–oxygen interactions [16:229].

Сполучникові прислівники та їх еквіваленти (therefore, thus, in addition, etc.), що за-
ймають, як правило, у тексті початкову позицію, забезпечують логічні зв’язки між речен-
нями, виконуючи тим самим риторичну функцію:

In addition, we adopted that the coefficient Lº – L¹ in the linear term r in the expansion of the 
function 1- L (r) in a power series of r in a vicinity of the point 0 was equal to zero [16:226]. 

Іншими словами, наведені засоби зв’язності слугують реалізації логіки викладу 
науково-технічного тексту та розуміння читачем ходу міркування автора при доказі іс-
тинності описуваних явищ та сприяють переконанню адресата у вірогідності повідо-
млюваної інформації. 

Встановлено також, що зв’язок між реченнями й абзацами досягається контактними 
та дистантними повторами слів або словосполучень. Регулярна повторюваність ключо-
вих слів, які в науково-технічних текстах позначають описувану деталь чи пристрій, за-
безпечує предметно-змістовну зв'язність, що засвідчує наведений нижче приклад:

The Stillinger–David (SD) potential is one of the most fruitful models of interaction between 
particles. In the framework of this potential, a water molecule is represented by three charges. 
With the help of the SD potential, both the intermolecular interaction and the vibrational 
spectra of water molecules are reproduced satisfactorily [16:228].

Аналіз 50 текстів підмови фізики дозволяє узагальнити найбільш частотні спосо-
би перекладу стилістичних та лексико-граматичних засобів забезпечення зв’язності 
науково-технічних текстів.

Так, речення з неозначено-особовим підметом one перекладаються, як правило, або 
безособовим реченням (In examining data on reliability, one can discount unusual failures. – 
Розглядаючи дані щодо надійності, можна знехтувати особливими випадками відмов), 
або неозначено-особовим реченням (Further evidence emerges when one considers other 
patterns. – Коли розглядаються інші моделі, з’являються нові моделі та докази) [3:83-
84]. При цьому безособове речення в перекладі вживається у випадках, коли його англій-
ський варіант містить у структурі присудка модальне дієслово, наприклад:

One must ask what predictions follow from such an analysis. – Слід запитати, які ж 
передбачення випливають з такого аналізу [3:92].

Займенник-замінник one як типовий засіб реалізації зв’язності суміжних речень, ви-
конуючи в реченні синтаксичну роль підмета, перекладається, здебільшого, іменником, 
який він заміщує, або не перекладається взагалі (у випадках коли він має означення), 
наприклад:

Construction joints are needed to limit the length, height and volumes of individual 
monoliths. The vertical ones are used as part of a system of crack control. – Робочі шви необ-
хідні для обмеження довжини, вишини та обсягу окремих монолітів. Вертикальні робочі 
шви використовуються як частина системи запобігання розтріскуванню [3:92].

Крім того, займенник-замінник one може перекладатися як “він”, “той” або “такий” у 
випадках, коли йому передує означений артикль the:
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No serious difficulties are foreseen in the construction of the machine, if one were desired. 
– Не передбачається жодних серйозних труднощів у створенні цієї машини, якби її за-
хотіли зробити [3:92].

При цьому, якщо цей займенник виконує в реченні функцію додатка, то він може 
перекладатися одним із поданих способів:

1) у формі однини – вказівними займенниками “той, такий, така, таке”, а в формі мно-
жини (ones) – займенниками “ті, такі” (коли до них відноситься підрядне означувальне 
речення):

The specimens also include ones which were found previously. – Серед зразків є й такі, 
що були знайдені раніше [3:118-119].

2) іменником, який цей займенник заміщує:
This receiver can be compared to one which uses superheterodyne. – Цей приймач можна 

порівняти з приймачем, де використовується супергетеродин [3:118-119].
3) іноді one(s) може не перекладатися, тобто вилучається в перекладі:
The best approximation is given by a large flat screen and the worst by a small curved 

one. – Найкраще наближення забезпечується великим пласким екраном, а найгірше – 
малим викривленим [3:118-119].

Було також встановлено, що займенники-замінники that/those та these у функції до-
датка можуть перекладатися таким чином:

1) іменником, який вони заміняють:
The importance of the data is augmented by that of the conclusions. –Важливість цих 

даних підкріплюється важливістю висновків [3:120].
2) вказівними займенниками “той, та, те, ті” (коли вони мають при собі підрядне 

означувальне речення):
While there are different classes of failures, we must first analyze those which can be 

anticipated. – Хоч існують різні класи пошкоджень, спочатку треба проаналізувати ті, 
що їх можна передбачити [3:120].

3) займенник these може перекладатися особовим займенником у відповідному від-
мінку:

For the sake of simplicity, we treat these as the same properties. – Дещо спрощуючи, ми 
будемо вважати їх однаковими властивостями [3:120].

4) займенники-замінники не перекладаються:
His evidence is less convincing than that of the Americans. – Його дані менш переконливі, 

ніж згаданих американців [3:120].
Подібно до неозначеного артикля, означений артикль the у багатьох випадках не 

перекладається, оскільки виконує суто структурно-граматичну функцію. Разом з тим, 
у деяких випадках у перекладі необхідно передавати значення означеного артикля. Це 
досягається завдяки вживанню або займенників “цей”, “такий” (коли означений артиклю 
має вказівну функцію): The argument is unconvincing. – Цей аргумент непереконливий; 
або займенником “всі (ці)”, зокрема тоді, коли означений артикль ужито перед іменником 
або знаком на позначення певної величини у множині:

This is true if the p’s are complex. – Це правильно в тому випадку, коли всі р – комплек-
сні [3:188].
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Такий синтаксичний засіб зв’язності як зачеплення перекладається за допомогою 
використання в мові перекладу неозначеного займенника котрий, який, котрі, які або 
вказівних займенників той, такий, ті, такі, наприклад:

One has to distinguish between rather simplified potentials, which mainly describe the 
interaction between water molecules and potentials, which describe both the molecule-to-
molecule interaction. – Треба розрiзняти вiдносно спрощенi потенцiали, якi описують, 
головним чином, взаємодiю мiж молекулами води, та потенцiали, якi описують як 
мiжмолекулярну взаємодiю [16:226].

Деякі термiни у поєднаннi з атрибутами утворюють цiлий ряд метафоричних термі-
нологічних одиниць, наприклад: field of force – поле дiї сили, electric field – електричне 
поле, accelerating field – прискорене поле, aiding drift field – прискорене дрейфове поле. 
Для перекладу метафор використовуються методи субституції – заміни шляхом аналога 
або компенсації.

Таким чином, можемо узагальнити, що найхарактернішими мовними засобами реалізації 
зв'язноті науково-технічних текстів є повторення, вживання особових і вказівних займенників 
та слів-замінників, які також забезпечують реалізацію прагматичної мети науково-технічного 
тексту і логічність його викладу. Найчастотнішими способами перекладу займенників є ви-
користання іменників-замінників, а послідовно розташовані іменники у тексті оригіналу пе-
рекладаються вказівними, особовими або неозначеними займенниками.
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Дерба С.М.

(Київ, Україна)

роЗмЕЖуваннЯ нЕодноЗначниХ імЕнниКів 
уКраЇнСЬКоЇ мови

У статті розглянуто формалізовану лінгвістичну методику опису й ідентифікації 
багатозначних слів в українській мові. Доведено доцільність використання даної мето-
дики у машинному перекладі.

Ключові слова: багатозначність, омонімія, машинний переклад, інваріант, дефініція.
В статье рассмотрена формализированная лингвистическая методика описания и 

идентификации многозначных слов в украинском языке. Доказана целесообразность исполь-
зования данной методики в машинном переводе. 

Ключевые слова: многозначность, омонимия, машинный перевод, инвариант, дефи-
ниция.

The article deals with formalized linguistic system of the description and indification of 
polysemantic words in Ukrainian language. The system is using in the machine translation. 
Advisability of the system is proved in the article.

Key words: polysemy, ambiguity, machine translation, invariant, definition.

У міждисциплінарній теорії перекладу машинний переклад займає особливе місце 
як лінгвістична й водночас технологічна дисципліна, пов’язана з комп’ютерною лінгвіс-
тикою. Системи машинного перекладу є кібернетичними моделями (моделями штучного 
інтелекту), які відтворюють мовленнєву поведінку людини-перекладача.
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метою нашого дослідження є створення формалізованої лінгвістичної методики 
опису й ідентифікації значень багатозначних та омонімічних слів в українській мові для 
потреб машинного перекладу (МП).

Незважаючи на давню історію вивчення полісемії й омонімії, в мовознавстві немає 
єдиної позиції щодо цих явищ. Крім того, для граматик відповідностей, за якими відбу-
вається процес аналізу та синтезу в системах МП, ці явища повинні бути описані макси-
мально формалізовано, оскільки інакше вони не будуть “зрозумілими” для комп’ютера.

Виходячи з цього, були визначені конкретні завдання нашого дослідження:
– обґрунтування наявності у словниках полісемічних слів та слів-омонімів;
– створення процедури розрізнення ЛСВ полісемічного слова й омоніма;
– створення інформаційного макету словника для українського блоку перетворення 

із семантичними індексами при омонімах та багатозначних словах.
Вирішення комплексу цих завдань є важливим й необхідним етапом створення Укра-

їнської граматики відповідностей для МП, отже, досліджувана проблема є актуальною 
та пошуковою.

Як правило, у словниках МП слова не розрізняються як омоніми, а подаються тільки 
як багатозначні. Але для ефективного і точного перекладу необхідно визначити які слова 
знаходяться у відношеннях омонімії. 

Серед варіантів перекладу, які пропонує система МП, спочатку треба ставити омоні-
ми оскільки вони позначають різні поняття, а далі слова багатозначні. Отже, словник з 
індексами омонімів та багатозначних слів забезпечує більш адекватний переклад.

Питання розмежування омонімії і полісемії має свою історію. Наприклад, М. Задо-
рожний наводить факти, коли багатозначність називають фікцією (Штейнталь, Потебня, 
Щерба, Горалек, Звегінцев та ін.). Щерба писав: “Невірно думати, що слова мають по 
декілька значень: це насправді формальна і навіть типографічна точка зору. Насправді ми 
завжди маємо стільки слів, скільки дане фонетичне слово має значень... Це логічно ви-
пливає із визнання єдності форми і змісту”[3: 8]. Але з іншого боку, й проблема омонімії 
вважалась надуманою, ця думка належить О.В. Ісаченку. Він пише: “З точки зору загаль-
ної теорії мови питання про омонімію нам видається надуманою проблемою, оскільки 
воно стосується не тотожності або розмежування самих мовних знаків (з якими працює 
мовознавець), а лише тотожності двох або більше десигнаторів” [3: 8].

Однак переважна більшість дослідників намагалася знайти критерій, який дозволив 
би відмежувати омонімію від полісемії на основі формальних, експліцитно виражених 
ознак – особливостей парадигми, приналежності до різних синонімічних рядів, різниці в 
трансформаціях, у словотвірних рядах і т. ін.

Сучасні дослідники визначають такі основні принципи виділення омонімів:
– семантичний, який передбачає належність омонімів до різних тематичних груп лек-

сики, різних синонімічних й антонімічних рядів; наявність у них різної дистрибуції та 
різних відповідників у чужих мовах;

– словотвірний принцип, згідно з яким слова-омоніми повинні входити до різних 
дериваційних рядів; бути похідними від різних основ;

– морфолого-синтаксичний принцип, який передбачає аналіз різних синтаксичних 
зв’язків внаслідок наявності відмінних граматичних характеристик у слів-омонімів.
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Аналіз робіт з теорії й практики розрізнення полісемії й омонімії показав, що надій-
ним критерієм для цього є синоніми.

Так, якщо групи синонімів до двох формально однакових слів не перетинаються, це 
є показником їхньої омонімічності. Наприклад,

Дух душа 
нутро
середина
утроба

Дух повів
подих
пах
чад
припах
настій
душок

У протилежному випадку – це полісемічне слово.
Технічно це завдання розв’язується достатньо просто: до аналізованих слів із слов-

ника синонімів, що наявний у пам’яті комп’ютера, виписуються відповідні групи; логіч-
ним множенням встановлюється факт їх повної/часткової різниці – і таким чином вста-
новлюється факт омонімії/полісемії, що засвідчується відповідним індексом при слові у 
перекладному словнику.

Слід відзначити, що поставлені завдання важливі не лише для перекладних цілей, 
зокрема для МП. Створення формалізованої процедури індексації омонімів та лексико-
семантичних варіантів (ЛСВ) багатозначних слів має неабияке значення й для семантич-
ної теорії мови, семантичного запису фраз, текстів природної мови спеціальною штуч-
ною мовою. В ідеалі це процес створення універсального представлення смислу, що є 
одним з найважливіших завдань цілого ряду наук, які займаються спільною з мовознав-
ством проблематикою.

Розвиток лексичної системи кожної мови має певні закономірності. Джерелом ево-
люції є ті суперечності, що виникають у системі через невідповідність між значенням 
слова (сукупністю семем) і його значимістю (сполучувальними можливостями), внаслі-
док чого виникає порушення рівноваги між планом змісту і планом вираження слова.

Для лексико-семантичної системи мови характерні такі взаємопов’язані явища:
– прагнення слова до однозначності і розвиток у його семантичній структурі різних 

значень (полісемія);
– значеннєве зближення різних слів (синонімія);
– метафоризація/де метафоризація як засіб номінації (внаслідок цього на периферії 

багатозначного слова можуть виникати омоніми);
– емоційна маркованість слів/нейтралізація емоційної маркованості.
Питання про розмежування омонімії та полісемії обговорюється в лінгвістиці дуже 

давно (наприклад, у роботах Ахманової; Пророкова; Задорожного; Апресяна; Кочергана; 
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Смирницького; Виноградова; Русанівського; Маслова). Однак розмежування омонімії і 
полісемії, інтуїтивно усвідомлюване більшістю дослідників, чіткого відображення в іс-
нуючих лексико-семантичних теоріях не знайшло.

Перш за все, у ряді робіт питання про розмежування омонімії й полісемії взагалі не 
ставиться: омоніми a priori визначаються як «різні слова», хоча ніякої процедури для 
того, щоб розрізняти різні слова від різних значень одного й того ж слова, не пропонуєть-
ся. В інших роботах омоніми визначаються як слова, що однаково звучать, «різняться за 
використанням», «мають... різні лексичні значення», «різні за семантичною структурою» 
[2: 7] і т. ін., що також не дає можливості розмежувати омонімію і полісемію, оскільки 
при полісемії також необхідно розрізняти значення слова. Намагаючись краще розмеж-
увати ці два явища, деякі автори при визначенні омонімії говорять про «зовсім різні» зна-
чення, але таке формулювання лише породжує нове запитання – як розрізнити «зовсім 
різні» значення від просто «різних».

У зв'язку з цими проблемами неодноразово робились спроби знайти критерій, який 
дозволив би відмежовувати омонімію від полісемії на основі формальних, експліцидно 
виражених ознак – особливостей парадигм, входження у різні синонімічні ряди, різниці у 
трансформаціях, у словотвірних рядах, у написанні і т. ін. (наприклад, Галкіна-Федорук; 
Фалькович). Однак усі ці спроби не дали відчутних результатів: одні й ті ж формальні 
ознаки можуть бути характерними як для омонімії, так і для полісемії [4: 47-53].

За відсутності формальних основ для розмежування омонімії й полісемії багато до-
слідників приходять до думки, що істотної різниці між цими двома явищами немає. Так, 
Г. Пауль відносить і омонімію, і полісемію до одного і того ж мовного явища – багато-
значності, К.О. Ердман називає обидва ці явища «амфіболією», А. Марті – «еквівока-
цією». Цю точку зору підтримують і ті автори, які розглядають омонімію як різновид 
полісемії або, навпаки, вважають всі випадки багатозначності омонімією.

Проти такого підходу заперечував у свій час О.І. Смирницький, який писав: якщо запе-
речувати полісемію і вважати всі випадки семантичних відмінностей омонімією, то у мові 
будуть омоніми, пов'язані за значенням, і омоніми, семантично не пов'язані. Це, на його 
думку, призводить лише до зміни термінології, але є невиправданим, оскільки нівелюється 
принципова відмінність між полісемією й омонімією, тобто між зумовленістю семантич-
них зв'язків у першому випадку та їх випадковим характером – у другому [5: 159-161].

Не можна не погодитись з тим, що омонімія й полісемія – різні поняття. Але не можна 
не визнати й того, що ці поняття мають спільну ознаку – різниця значень при тотожності 
форм. Це дозволяє об'єднати їх у більш широке поняття неоднозначності. Пропонуючи 
таке об'єднання, деякі вчені мотивують його необхідність зручністю опису. Але справа 
не стільки в зручності, скільки в тому, що це поняття об'єктивно виділяється у системі 
формально-смислових відношень між словами як член бінарної опозиції, що проти-
стоїть поняттю синонімії.

Більш адекватним є підхід Кочергана М.П., який не вважає можливим розглядати 
омонімію в одному ряду з такими лексико-семантичними категоріями, як полісемія, си-
нонімія та антонімія, а об'єднує омонімію й полісемію в одне поняття неоднозначності 
і пропонує проводити розмежування між цими двома субкатегоріями уже на другому 
рівні – у рамках цієї більш широкої категорії [4: 54]. Якщо довести цю думку до логіч-
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ного кінця, то необхідно буде визнати, що антонімія також не є самостійною лексико-
семантичною категорією, а входить у склад синонімії (у широкому розумінні) – категорії, 
яка, як уже зазначалось, протистоїть неоднозначності. Таким чином, об’єднання омонімії 
з полісемією у рамках категорії неоднозначності не знімає їх протиставлення і, очевидно, 
не звільнює нас від пошуку формальних шляхів до їх розмежування.

З розвитком компонентного аналізу необхідною умовою зв’язку між значеннями слова 
вважається наявність у них загальних семантичних компонентів або, інакше, збереження у 
похідному значенні тієї або іншої семантичної ознаки, що наявна у вихідному значенні.

З методом компонентного аналізу пов’язаний ще один підхід до вирішення про-
блеми, що розглядається, оснований на виявленні у семантичній структурі слова того 
загального, що присутнє у всіх його лексико-семантичних варіантах, тобто у пошуку 
лексико-семантичного інваріанту слова. При цьому під інваріантом розуміється або на-
бір семантичних компонентів, загальних для всіх лексико-семантичних варіантів слова, 
або загальна частина у тлумаченні всіх ЛСВ значень, або “ядерна сема”, тобто головне, 
мотивуюче значення, або “центральний смисл” або “смисловий стержень” слова, або ж 
“пряме” номінативне значення слова.

Таким чином, концепція лексико-семантичного інваріанта також не може відповісти на 
питання про природу семантичної єдності слова при розгалуженій його полісемії. Але, ні 
вона (концепція), ні підхід, оснований на виявленні типів семантичного зв’язку, подібного 
завдання перед собою не ставлять: об’єктом обох цих концепцій є фактично не система 
значень полісемантичного слова, а елементарний семантичний зв’язок. Розглядаючи всю 
систему слова в цілому, можна побачити, що вона являє собою ніщо інше, як певним чи-
ном організовану сукупність таких елементарних зв’язків, і єдність її забезпечується лише 
неперервністю переходу від одного зв’язку до іншого, тобто неперервністю дериваційних 
відношень між окремими елементами системи. Саме ця неперервність і створює цілісність 
позначуваного, тобто цілісність змістової сторони словесного мовного знака.

Отже, єдність позначуваного при полісемії базується на наявності неперервного де-
риваційного зв’язку, що охоплює послідовно всі елементи семантичної структури бага-
тозначного слова. Варто цій неперервності порушитися хоча б в одному місці, варто ви-
пасти хоча б одній ланці, що забезпечує цю неперервність, як семантична єдність слова 
порушується і відбувається “розпад полісемії”, перехід полісемантичного слова у два не 
пов’язаних між собою омоніми.

Різниця між омонімією й полісемією полягає, таким чином, у тому, що при полісемії 
всі значення мовних одиниць, що мають однакові позначувані, пов’язані між собою – 
безпосередньо- або опосередковано-дериваційними відношеннями, тобто відношення-
ми, типовими для даної мови, і, очевидно, утворюють єдине позначуване (що дозволяє 
говорити про єдиний словесний знак), тоді як при омонімії значення, що відповідають 
тотожними позначаючими, розпадаються на дві або декілька груп, між якими деривацій-
ний зв’язок повністю відсутній, кожна з яких утворює окреме позначуване, що говорить 
про наявність декількох словесних знаків з різними позначуваними. Дещо спрощуючи, 
можна сказати, що при полісемії кожне значення слова знаходиться у дериваційних від-
ношеннях хоча б з одним з інших його значень, а при омонімії формально тотожні слова 
співвідносяться між собою в плані змісту таким чином, що жодне із значень слова не 
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пов’язане відношеннями деривації з жодним із значень другого. Вирішення ж питання 
про наявність або відсутність дериваційного зв’язку між значеннями може відбуватись у 
кожному конкретному випадку за допомогою будь-якого методу, що дозволяє визначати 
зіставлювані значення, – компонентного аналізу, методу порівняння словникових тлума-
чень, методу пояснюючих трансформацій і т. ін. Природно для випадків, перехідних між 
полісемією та омонімією, жодний метод не може дати однозначного вирішення.

Суть цього дослідження полягає в тому, щоб довести методику розмежування омоні-
мії і полісемії до вигляду формалізованої процедури. Ця методика основана на семантич-
ному принципові, але щоб досягти належного рівня формалізації, до неї включено також 
аналіз дефініцій понять. Всі аналізовані слова, були перевірені за словником омонімів.

У процесі створення процедури ідентифікації формально однакових слів були ви-
конані такі завдання.

1) Аналізоване слово перевіряється за електронним словником омонімів. Якщо воно 
записане у цьому словнику, йому приписується відповідний індекс і процедура його пе-
рекладу.

2) Якщо аналізоване слово не значиться у словнику омонімів, воно “обробляється” як 
багатозначне слово в такий спосіб:

а) з електронного тлумачного словника виписуються всі ЛСВ слова;
б) до кожного ЛСВ з електронного словника синонімів виписується відповідна сино-

німічна група (якщо вона є);
в) до кожного ЛСВ з електронного тлумачного словника виписується дефініція по-

няття.
Програмно здійснюється логічне множення груп синонімів усіх ЛСВ: 
а) якщо вони перетинаються, тобто мають спільні синоніми – це полісемічне слово 

одержує відповідний індекс і процедуру його перекладу;
б) якщо вони не перетинаються, або якщо ЛСВ не має синонімів – воно перевіряється 

за дефініціями.
Програмно здійснюється логічне множення усіх ЛСВ:
а) якщо вони перетинаються, тобто мають спільні семи тлумачення, – це полісемічне 

слово одержує відповідний індекс і процедуру його перекладу;
б) якщо вони не перетинаються, тобто не мають жодної спільної семи, – це омонім, 

якому приписується відповідний індекс і процедура перекладу.
Комплекс відзначених завдань аналізу слова у процесі МП можна вважати форма-

лізованою процедурою розпізнавання омонімічного та полісемічного слова. Процедура 
базується на семантичних ознаках, що робить її ефективною, оскільки саме вони є онто-
логічною суттю явищ полісемії та омонімії у мові.

Формалізація семантичних ознак відбувається на основі аналізу синонімів і дефіні-
цій з тлумачного словника.

Спробуємо детальніше перевірити нашу методику на конкретних прикладах. Варто 
зазначити, що приклади підбирались за принципом тематичних груп:

1) слова, що позначають істоти або їх сукупність (плем’я, козак, сестра);
2) слова на позначення конкретних предметів (зілля, решітка, карта);
3) слова, що позначають абстрактні поняття (дух, тепло, відчуття, письмо).
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Наприклад, розглянемо слово дух, яке за тлумачним словником має вісім значень 
(ЛСВ). Якщо проаналізувати синонімічні групи дібрані до кожного значення, то побачи-
мо, що вони ніде не перетинаються:

душа, нутро, середина, утроба;
демон, джин, ельф, геній;
дихання, віддих, подих;
атмосфера;
повів, подих, пах, чад, припах, настій, душок.
Отже, можна зробити попередній висновок, що це не багатозначне слово, а омонім. 

Але перевірено лише достатню умову процедури. Перевіримо необхідну умову: розгляд 
дефініцій ЛСВ. Якщо ж і вони різні за значеннями (не перетинаються за семами), то 
можна з упевненістю сказати, що це – омонім:

•	 внутрішній стан, склад людини;
•	 міфологічні або релігійні уявлення;
•	 процес дихання;
•	 повітря;
•	 запах, газ, пахощі.
Отже, проаналізувавши слово дух за всіма умовами процедури можна стверджувати, 

що воно є не багатозначним, а яскравим прикладом омонімії. 
На прикладі слова письмо можна продемонструвати полісемію, що перетворилася на 

омонімію. Переглядаємо синоніми ЛСВ:
•	 зелень, зело, зелена, клечання;
•	 ліки, лікарство;
•	 куриво, табака, кріпак;
•	 гірка, веселуха, грішна вода, шнапс.
Синонімічні групи не перетинаються між собою; тепер перевіряємо дефініції: 
•	 дерево, рослинність, зелень;
•	 речовина, лікування;
•	 тютюн;
•	 напій, алкоголь.
Оскільки й дефініції синонімічних груп мають різні значення, то робимо висновок, 

що дане слово не є полісемічним, а типовим омонімом.
Якщо ж дослідити слова: козак, тепло, відчуття, карта, плем’я, то можна поба-

чити, що у них є перетин у синонімічних групах. Наприклад, розглянемо слово тепло 
(див. додаток): 

•	 теплота;
•	 теплота, теплінь, теплість, літепло;
•	 ласка, ласкавість, доброзичливість, добрість, зичливість;
•	 теплінь, теплина.
Отже, ці слова можна об’єднати їх у одну групу багатозначних слів, оскільки й де-

фініції синонімів містять однакові визначення. Інший випадок зі словом плем’я: тут си-
нонімічні групи не перетинаються (див. додаток), отже, достатня умова виконана, але 
наявні спільні дефініції для синонімів з різних синонімічних груп, отже, не виконується 
друга умова, тому це багатозначне слово.
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Наведені приклади свідчать, що процедура розпізнавання значень формально подібних 
слів є достатньо ефективною. Вона добре узгоджується з лінгвістичною теорією щодо нео-
днозначних слів і цілком формалізується програмними процедурами системи МП. Про-
цедура формалізованого розпізнавання омонімів й полісемічних слів повинна базуватись 
на онтологічних ознаках цієї лексики – семантичних. З-поміж семантичних ознак цих слів 
для формалізованої процедури їх ідентифікації було вибрано дві: наявність однакових си-
нонімів та спільність сем у тлумачних дефініціях. Ці ознаки є необхідними і достатніми 
для процедури формалізованого розпізнавання омонімів та ЛСВ багатозначних слів. Про-
грамна реалізація процедури ідентифікації передбачає наявність у системі МП електро-
нних словників омонімів, антонімів та тлумачного – що не становить технологічних труд-
нощів. Створена формалізована процедура ідентифікації омонімів та ЛСВ багатозначних 
слів в процесі перекладу має не лише прикладне значення, а й теоретичне: це важливо 
для семантичної теорії мови, семантичного запису текстів спеціальною штучною мовою. 
Створення ж універсальної семантичної мови є одним з найважливіших завдань не тільки 
лінгвістики, а й інших наук, які займаються аналогічною проблематикою.
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Статья посвящена изучению идиостиля Марты Тарнавской при перево-
де поэзии Эдриен Рич на украинский язык. Трансплантирующие методы создания 
метапоэтического дискурса анализируются с позиций интерпретативно-векторной 
теории поэтического перевода.

Ключевые слова: идиостиль, метод переводчика, метапоэтический дискурс, 
интерпретативно-векторная теория поэтического перевода.

The article studies Marta Tarnawska’s idiostyle while rendering the poetry by Adrienne 
Rich into Ukrainian. Transplantation methods of metapoetic discourse generation are analyzed 
in line with the interpretative-vector theory of poetic translation.

Key words: idiostyle, translator’s method, metapoetic discourse, interpretative-vector the-
ory of poetic translation.

Невичерпність інтерпретативного потенціалу поетичного твору, його здатність поро-
джувати все нові і нові тлумачення при іншомовному перестворенні, іррадіювати приховані 
смисли у стереоскопічному проростанні в приймаючу літературну полісистему залишають-
ся актуальними питаннями сучасного перекладознавства, невпинно привертаючи увагу 
вітчизняних та зарубіжних вчених (Д.Робінсон, М.Бейкер, Л.Венуті, Дж.Голмс, Р.Зорівчак, 
Л.Коломієць, В.Коптілов, М.Новікова, В.Радчук, О.Чередниченко, Р.Якобсон та інші).

метою цієї студії є обґрунтувати особливості методу перекладача у межах певного 
метапоетичного проекту. 

Особливу вагу для здійснення нашої розвідки матиме розроблена Л.Коломієць 
інтерпретативно-векторна теорія поетичного перекладу, що уможливить цілісне сприй-
няття полісемантики оригінального твору в аспекті поліфонії іншомовного перевиражен-
ня. Дослідниця виокремлює такі концептуально-методологічні підходи, як евристичний, 
герменевтичний, феноменологічний та онтологічний. На евристичному векторі переклади 
тяжіють до оптимального лексико-граматичного та структурно-семантичного зближення з 
оригіналом, актуалізуючи ко-текстуальні значення першотвору. На герменевтичному вони 
мають характер версій і можуть наближатися до імітації, в яких зберігаються контексту-
алізовані текстовим змістом значення оригіналу. На феноменологічному – створюються 
переклади-адаптації та рекреації, прагматично спрямовані на нового реципієнта. Це пере-
клади, в яких здійснюється розпрозорення інтенціонального змісту першотвору. На онто-
логічному векторі переклади націлені на оптимальне розкриття репресованих текстових 
смислів і внутрішніх форм першоджерела [1:6]. Екстраполяція даної теорії на площину на-
шого наукового пошуку дозволить визначити домінантний концептуально-методологічний 
підхід Марти Тарнавської при перекладі творів Едріен Річ українською мовою.

Попри світове визнання за високоінтелектуальну, надзвичайно чуттєву, особистісно-
громадську, лірично-політичну, експериментальну поезію сучасної американської автор-
ки, де у гармонійному вербальному плетиві поєднуються позірно непоєднувані поняття 
та категорії, її твори залишаються маловідомими українській читацькій аудиторії. Поезію 
Едріен Річ важко віднести до того чи іншого літературного напряму і через те, що її сві-
тоглядницька концепція постійно еволюціонує, розгортається у невпинно переосмислю-
ваних проблемах особистості, сексуальності, прав жінок, політики, тощо; і через те, що 
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творам американської авторки притаманна внутрішня динаміка, невловиме мерехтіння 
смислів, актуалізація яких у вербальній архітектоніці поезій – де поетизується буденне, 
а проза набуває статусу вірша – виходить за межі норм, конвенцій та визначень. “Якщо 
ви думаєте, що можете мене збагнути, подумайте ще раз”, говорить про себе поетеса 
(переклад наш – А.П.). 

На початку свого поетичного шляху Едріен Річ пише тексти пронизані інтелектуаль-
ною вишуканістю образів та вшануванням традицій, у яких вгадується відгомін мотивів 
Уїльяма Батлера Йейтса та Емілі Дікінсон. Однак, у процесі творчого пошуку слово ав-
торки звільняється від прокрустового ложа рими, створює вербальні каденції, смисловий 
контрапункт яких нерідко міститься у післярядді поетичної вертикалі. Поезія Едріан Річ 
– експериментальне поєднання різних технік: довгі рядки, вкраплення прози, різноголосся 
мотивів, нашарування образів, тощо. Синтаксичною особливістю її творів є анжамбеман 
(перенесення частини смислово- й синтаксично цілої фрази з одного віршового рядка в 
інший), парадигматичною – паундівський “танок інтелекту серед слів”[2]. Саме тому до-
сліджувати поезію Едріен Річ у співставленні з перекладами слід як по горизонталі (син-
тагматична вісь), так і по вертикалі (парадигматична вісь). Рух по лінії синтагматики, що 
заснований на принципі еквівалентності, дозволить розрити ко-текстуальні умови актуа-
лізації внутрішньої форми автологічних та металогічних образів оригіналів та перекладів; 
визначити експресему, як квінтесенцію поетичної думки та одиницю метапоетичного пере-
кладу; розкрити лінійні характеристики поетичної мови Едріан Річ, особливості її вербаль-
них експериментів покликаних чинити опір інфляції слів, їх аксіологічному вихолощенню 
та експресивному зубожінню. Рух по лінії парадигматики базується на принципі ієрархії, і 
полягає в тому, щоб узагальнити, звести у класи виділені на різних етапах синтагматичного 
аналізу образи та фігури [3], встановити асоціативно-семантичні зв’язки між словами та 
рядками в їх унікальній авторській комбінації, адже “адекватність полягає у прагненні в 
цілому відтворити ступінь насиченості тексту семантичними зв’язками” [4:237].

З огляду на вище зазначене невипадковою видається цікавість відомої перекладачки 
Марти Тарнавської до творчості Едріен Річ. Марта Тарнавська зазвичай добирає для пере-
кладу зразки антитрадиціоналістської модерної американської поезії, серед яких найвідо-
мішими метапоетичними проектами є переклади творів Емілі Дікінсон та Сільвії Плат. 
Особливістю ідіостилю перекладачки є застосування техніки семантичної точності, яка до-
зволяє їй досягнути максимально допустимого відособлення. У фаховому інструментарії 
Марти Тарнавської переважають трансплантуючі методи, за допомогою яких семіотична 
структура вихідного тексту поелементно конвертується у семіотичну систему цільової по-
етичної мови, залишаючись якомога більше повною та неушкодженою. Порівняємо окре-
мі фрагменти її перекладацького проекту: What has happened here will do/To bite the living 
world in two,/Half for me and half for you./Here at last I fix a line/Severing the world’s design/
Too small to hold both yours and mine./There’s enormity in a hair/Enough to lead men not to 
share/Narrow confines of a sphere/But put an ocean or a fence/Between two opposite intents./A 
hair would span the difference. [5] – Що сталось тут – це, далебі,/Розіб’є світ на частки 
дві:/Пів мені і пів тобі./Це тут межа для розбиття,/Бо затісний узор життя,/Щоб уміс-
тились ти і я./який могутній волосок,/Що через нього долі крок/Веде у самоту думок –/
Та цей же волос, злу на злість,/Двох протиріч єднав би зміст/І міг би бути, наче міст [6]. 
Домінуючим вектором метапоетичного перестворення наведеного тексту є евристичний, 
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на якому здійснюється процес лінійного семіотичного декодування першотвору, спрямова-
ного на розкриття ко-текстуальних значень та синтагматичних зв’язків словесних знаків. 
Перші шість рядків перекладу демонструють максимальний ступінь лексико-семантичної 
та синтаксичної симетрії з оригіналом. Одначе, далі простежуємо онтологічне переосмис-
лення оригіналу, що спонукає перекладачку вдаватися до семантичної декомпозиції обра-
зів першотвору з метою їхнього рекомбінованого відтворення засобами української мови. 
На синтаксичному рівні спостерігаємо як вилучення окремих сегментів тексту (But put 
an ocean or a fence), так і додавання (І міг би бути, наче міст). На парадигматичному рів-
ні Марті Тарнавській вдається відтворити ієрархію експліцитних та імпліцитних значень 
присутніх в поетичній архітектоніці першотвору.

Іншим прикладом реалізації евристичного вектору у перекладацькому проекті 
Марти Тарнавської є переклад вірша The Middle-Aged: Their faces, safe as an interior /
Of Holland tiles and Oriental carpet,/Where the fruit-bowl, always filled, stood in a light/
Of placid afternoon their voices’ measure,/Their figures moving in the Sunday garden/To lay 
the tea outdoors or trim the borders,/Afflicted, haunted us. For to be young/Was always to 
live in other peoples’ houses/Whose peace, if we sought it, had been made by others, /Was 
ours at second-hand and not for long. /The custom of the house, not ours, the sun/Fading 
the silver-blue Fortuny curtains,/The reminiscence of a Christmas party /Of fourteen years 
ago all memory. /Signs of possession and of being possessed,/We tasted, tense with envy. 
They were so kind,/Would have given us anything; the bowl of fruit/Was filled for us, there 
was a room upstairs/We must call ours: but twenty years of living /They could not give. 
Nor did they ever speak /Of the coarse stain on that polished balustrade,/The crack in the 
study window, or the letters/Locked in a drawer and the key destroyed. /All to be understood 
by us, returning/Late, in our own time how that peace was made, /Upon what terms, with 
how much left unsaid.[5] – Обличчя їх – безпечна обстановка/Голландських кахлів, пер-
ських килимів,/Де кошик фруктів, завжди повний, сяяв/У безтурботнім світлі по-
полудня –/Їх голоси, їх постаті в садочку,/як чай там ставили, чи підтинали зелень,  
Нас переслідували і смутили./Бо бути молодим – це означало/Бувати-жити завжди в 
домі інших,/Чий мир був наш лиш з другої руки,/ Не нами створений і був він наш недовго./
Не наш був звичай дому, і не наші / Від сонця збляклі голубі завіси, / Ні згадка про різдвяне 
прийняття /З-перед років – їх спомини усі/Про власну владність, про буття підвладним,/  
Ми куштували з заздрістю. Ласкаві, /Вони дали б нам все. Ось кошик фруктів/ Для нас 
поставлений, і нагорі кімната /Для нас лише. Та не могли нам дати/Літ два десятки 
досвіду життя./Ніколи теж нічого не казали/Про пляму на блискучій балюстраді,/Про 
тріщину в вікні у кабінеті,/Ні про листи, заховані в шухляді, /Ключ від якої десь давно 
пропав. /Все мали зрозуміти ми, вернувшись, /Колись, в наш час: як мир здобуто цей, 
Скільки домов було і скільки недомовлень [6]. З буквалістичною точністю, яка однак не 
суперечить принципу адекватності, відтворює Марта Тарнавська епідигматику наведе-
ного вірша. Як і у попередньо розглянутому прикладі (використання українського коло-
квіалізму далебі на стилістично немаркованій паралелі оригіналу) перекладачка дещо 
наближує першотвір до україномовної читацької аудиторії, вдаючись до феноменологічних 
вкраплень (контекстуальна заміна: Oriental carpet на перські килими; використання дерива-
ційних моделей української мови для вербальної гри: скільки домов було і скільки недомов-
лень). Одначе, на окремих сегментах поетичної вертикалі, було б доречніше відійти від букви 
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оригіналу, добрати слів, що у більш природній спосіб переомовили б першотвір (спокій чи 
злагода замість мир, спокій з чужого плеча замість мир був наш лиш з другої руки).

Поезія Едріен Річ – це трансформація реальності у вербальність, це інтерсеміотичний 
переклад подій як знаків у слова як події. У цьому ракурсі показовим є її вірш-метафора 
“Our Whole Life a Translation”/ “Все життя наше переклад”: Our whole life a translation /
the permissible fibs/and now a knot of lies/eating at itself to get undone/Words bitten thru words/
meanings burnt-off like paint /under the blowtorch/All those dead letters/rendered into the 
oppressor’s language/Trying to tell the doctor where it hurts /like the Algerian/who waled form 
his village, burning/his whole body a could of pain /and there are no words for this/except himself 
[5] – Все життя наше переклад/з дозволеними вигадками/вузол брехонь/що пожирає сам 
себе щоб розв’язатися/Слова перегризлі слова /значення спалені геть мов фарба/під па-
яльною лaмпою/Всі оці мертві літери /перекладені на мову гнобителя /Спробуй сказати 
лікареві де болить як цей алжирець /що йшов із села палаючи/все тіло в хмарі болю/для 
цього слів немає/хіба він сам [6]. На відміну від попередньо проаналізованих прикладів, 
що демонструють фрагментарну гетерогенність концептуально-методологічних підходів 
до відтворення першотворів Мартою Тарнавською, цей переклад виконаний виключно у 
межах евристичного методу метапоетичного письма. Повне накладання першотексту та 
перекладу спостерігаємо як на синтагматичному, так і на парадигматичному рівнях. Пе-
рекладачка копіює і графіку оригіналу – довжину рядків та відсутність пунктуаційних 
знаків – що додає стереоскопічності нашаруванню образів. Лише у двох випадках Марта 
Тарнавська вдається до увиразнення парадигматичних зв’язків між експресемами тексту: 
Our whole life a translation /the permissible fibs – Все життя наше переклад/з дозволеними 
вигадками; his whole body a could of pain/ все тіло в хмарі болю.

Отже, домінуючим методом Марти Тарнавської при перекладі творів Едріен Річ є ев-
ристичний, який полягає у створенні епідигматичної паралелі першотвору шляхом його по-
експресемного трансплантування засобами української мови. Це дає нам підстави стверджу-
вати, що у поетичному перекладі гармонія форми та змісту розкривається в епідигматичному 
аспекті, що засвідчує дифузність синтагматики та парадигматики. Зміщення на епідигматич-
ний рівень дозволяє розглядати цільовий текст як результат творчої взаємодії авторів першо-
джерела та перекладу в інтертекстуальній площині літературних полісистем. 

У подальших дослідженнях плануємо описати герменевтичний поступ у творенні 
метапоетичного дискурсу на матеріалі власних перекладів віршів Едріен Річ україн-
ською мовою, що не тільки заповнить одну з лакун сучасного перекладознавства, але і 
дозволить познайомити українську читацьку аудиторію із експресивними вершинами та 
інтелектуальними глибинами сучасної американської поезії.
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КритЕріЇ оЦінЮваннЯ уСного двоСтороннЬого ПроФЕСійно 
оріЄнтованого ПЕрЕКЛаду. рЕЗуЛЬтати 

ЕКСПЕримЕнтаЛЬного навчаннЯ

Стаття присвячена розгляду критеріїв оцінювання усного двостороннього профе-
сійно орієнтованого перекладу, які використовувались у процесі проведення експеримен-
тального навчання. Результати експериментального навчання, наведені у статті, під-
тверджують ефективність запропонованої методики навчання усного двостороннього 
перекладу у фінансовій та банківській галузях. 

Ключові слова: експеримент, логічна послідовність, невербальна поведінка, оціню-
вання якості, перекладацька помилка, просодика.

Статья посвящена рассмотрению критериев оценивания устного двусторонне-
го профессионально ориентированного перевода, которые использовались в процессе 
проведения экспериментального обучения. Результаты экспериментального обучения, 
представленные в статье, подтверждают эффективность предложенной методики 
обучения устному двустороннему переводу в финансовой и банковской сферах.

Ключевые слова: логическая последовательность, невербальное поведение, оценива-
ние качества, переводческая ошибка, просодика, эксперимент.

The article deals with evaluation criteria of two side discourse interpretation used in the 
process of experiment. Experimental results presented in this article prove the effectiveness of 
the proposed methods of teaching two side financial and banking discourse interpretation.

Key words: experiment, interpretation error, logical cohesion, non-verbal behavior, quality 
evaluation, prosody.

 
Для того, щоб вирішити найважливіше завдання нашого дослідження – встановити й до-

вести ефективність запропонованої методики, насамперед необхідно було визначити критерії 
оцінювання якості виконання усного двостороннього професійно орієнтованого перекладу. 

Визначення критеріїв оцінювання усного перекладу, як відзначає багато дослідників, 
є досить складною проблемою, тому що головне завдання, а саме визначення об’єктивних 
параметрів оцінювання, не завжди може бути виконане шляхом підрахунку кількісних, 
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а отже об’єктивних параметрів і може вимагати для оцінювання окремих параметрів за-
стосування методу компетентних суддів.

На думку М.М. Степанової, гарний переклад характеризується досить повним відо-
браженням всіх особливостей змісту, структури й стилю оригіналу. При цьому відтворе-
ний текст повинен бути бездоганним з точки зору мови й стилю, служити повноцінною 
заміною оригіналу та створювати в реципієнта повну ілюзію того, що текст був первісно 
створений на мові перекладу [10: 1].

Оцінка якості перекладу, на думку більшості дослідників, тісно пов’язана з необхід-
ністю класифікації перекладацьких помилок. 

Крім того, за словами Д.М. Бузаджі, для визначення параметрів оцінки якості пере-
кладу необхідно виконати аналіз таких проблем перекладу, як еквівалентність і адекват-
ність, точність, вільність і буквалізм, стратегії виконання перекладу, урахування норми 
й узусу мови [7: 5-6].

На думку В.В. Сдобнікова, якість перекладу складається із двох основних компонен-
тів: адекватності, яка означає відтворення в перекладі функції вихідного повідомлення, 
і еквівалентності, яка передбачає максимальну лінгвістичну близькість текстів оригіна-
лу й перекладу. Еквівалентність також означає необхідність якомога більшої спільності 
змісту оригіналу й перекладу, але тільки в межах, сумісних з іншими нормативними ви-
могами, які забезпечують адекватність перекладу [9: 209]. 

Адекватний переклад, за словами Л.Л. Нелюбіна, означає правильну, точну й повну 
передачу особливостей і змісту оригіналу і його мовної форми з урахуванням усіх осо-
бливостей структури, стилю, лексики й граматики в комбінації з бездоганною правиль-
ністю мови, на яку робиться переклад [6: 84].

Таким чином, у тому, що стосується оцінки якості професійно орієнтованого перекладу, 
слідом за І.А. Пушновим, ми робимо висновок про те, що професійний переклад може бути 
оцінений як якісний переклад, який є еквівалентним і адекватним. Він не містить терміноло-
гічних помилок, але може включати описову інтерпретацію нових термінів предметних галу-
зей, крім того, на його думку, у деяких випадках для якісного перекладу можуть знадобитися 
термінологічні уточнення, пов’язані з новизною предметної галузі [8: 58].

Типологія перекладацьких помилок широко представлена як вітчизняними, так і за-
кордонними дослідниками, але, необхідно відзначити, що найбільш повними з них ми 
вважаємо типологію перекладацьких помилок І.С. Алексеєвої [1], оскільки саме вона 
пропонує враховувати під час контролю усного перекладу невербальну поведінку пе-
рекладача (жести, міміку), типологію Л.Л. Нелюбіна [6], який найбільш повно виклав 
градацію перекладацьких помилок для всіх видів усного перекладу, типологію помилок, 
представлену в дослідженні І. Курц [12], оскільки її типологія ґрунтується на вивченні 
очікувань реципієнтів. Але найдетальнішою й найбільш підхожою з погляду мети нашо-
го дослідження ми вважаємо класифікацію перекладацьких помилок, складену за ініціа-
тивою Всеросійського центру перекладів групою викладачів кафедри перекладу англій-
ської мови МДЛУ- Д.М. Бузаджи, В.В. Гусєвим, В.К. Ланчиковим і Д.В. Псурцевим [7]. 
Ця класифікація цікава з погляду універсальності й може бути застосована для оціню-
вання якості перекладу спеціальних текстів у професійно орієнтованому перекладі.

Аналіз підходів до типології перекладацьких помилок дозволив нам виробити влас-
ний підхід, виходячи із завдань нашого дослідження.
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У розробленій типології помилок ми виділяємо наступні групи:
– системні (смислові помилки – невмотивовані додавання, заміна (викривлення), 

опущення на лексичному й лексико-граматичному рівні, у тому числі невірна передача 
власних імен, невірна передача іноземних слів, порушення при передачі специфічного 
виду цифрових даних); 

– релятивні (неточна передача актуального членування, порушення зв’язності й ло-
гічності висловлювання); 

– нормативно-узуальні (порушення в передачі функціонально-стильових і жанрових 
особливостей тексту оригіналу, калькування оригіналу, повтори, що викликають пору-
шення узусу й норм МП, у тому числі граматичні порушення норм МП, порушення пра-
вил сполучуваності, помилкове використання синонімів, тощо); 

– термінологічні ( пов'язані з непрофесійним, неадекватним використанням спеці-
альної термінології, порушенням коректності узуального, професійно-термінологічного 
вживання спеціальних слів, неможливість дати описове тлумачення специфічних понять, 
некоректне вживання термінів, що веде до непорозуміння й порушення змісту вислов-
лення через недостатнє розуміння предмету перекладацької спеціалізації); 

– презентаційні (невербальні (міміка, жести, візуальний контакт) і просодичні (темп 
мовлення, акцент, інтегральні характеристики)). 

При цьому, виходячи із критеріїв системи оцінювання (A – 90-100 балів – «5», B – 80-
89 балів, C – 70-79 балів – «4», D – 60-69 балів, E – 50-59 балів – «3», F – 50 < балів – «2»), 
ми вважаємо за доцільне використовувати наступну систему штрафних балів відповідно 
нижчеподаній, розробленій нами, типології перекладацьких помилок. 

Системна помилка – повне викривлення змісту (заміна), невмотивоване опущення, 
привнесення невірної інформації, які приводять до явних порушень семантичної еквіва-
лентності та породжують неправильне розуміння основних параметрів комунікативної 
ситуації, що в свою чергу веде до того, що текст перекладу стає неадекватним тексту 
оригіналу. У професійно орієнтованому перекладі смислові помилки прямо пов’язані 
з недостатньо глибокими знаннями предмета перекладацької спеціалізації. Крім того, 
більшість помилок і опущень відбувається через некоректний переклад прецизійної ін-
формації – цифр, назв, власних імен, велика кількість яких характерна для фінансових і 
банківських текстів. У нашій класифікації смислова помилка приймається за основний 
критерій виведення оцінок, служить основною розрахунковою одиницею – повною по-
милкою й оцінюється в 10 штрафних балів.

Повнота перекладу (completeness), або відсутність невмотивованих опущень, прямо 
залежить від уміння перекладача утримувати в пам’яті велику кількість квантів інформа-
ції та пов’язана з місткістю оперативної пам’яті. При неповному перекладі або опущенні 
суттєвої інформації, оцінка знижується:

– якщо переклад неповний на не більше ніж 10% – на 10 балів;
– якщо переклад неповний на не більше ніж 20% – на 20 балів;
– якщо переклад неповний більш ніж на 20% – виставляється оцін  - 

 ка «F» – «незадовільно».
Крім того, у методичній літературі існує поняття неточності (термін Л.Л. Нелюбі-

на), який означає опущення несуттєвої інформації, привнесення зайвої інформації, що 
не приводить до суттєвої зміни змісту, не зовсім точне тлумачення тексту, яке не веде до 



412

його викривлення [6: 312]. У випадку, якщо помилка може бути розцінена як неточність, 
яка не веде до суттєвого викривлення змісту висловлення, то в нашій класифікації вона 
оцінюється в 2,5 штрафних бала. 

Релятивні помилки, згідно з нашою класифікацією, пов'язані з неправильним актуаль-
ним членуванням і порушеннями зв’язності й логічності перекладу. Згідно з визначенням 
Д.М.Бузаджі, під релятивною інформацією розуміють компонент смислового інваріанта, 
пов'язаний з комунікативною прогресією тексту та відображенням логічних зв'язків між 
ситуаціями, які утворюють пропозиціонально-денотативну структуру речення й надфраз-
ної єдності [7: 46]. Таким чином, суть порушень полягає в неточності передачі актуального 
членування відносно актуального членування смислового інваріанта, притому, що подібна 
неточність приводить до зсуву смислових акцентів або до порушення логічності подачі 
інформації. Крім того, порушення логіко-стилістичної норми можуть бути пов'язані з не-
стачею при перекладі узуальних логічних конекторів (отже, таким чином, тим часом) або 
формальною передачею зв'язків між словосполученнями, простими реченнями в складі 
складного й між окремими реченнями без урахування глибинної логіки, що приводить до 
буквалізму внаслідок неправильного вживання сполучників. 

Ми, слідом за Д.М. Бузаджі, розрізняємо два види логічності – понятійну й пред-
метну. При цьому, якщо вистроїти класифікацію помилок, які порушують предметну ло-
гічність, то можна говорити про погрішності проти загальних фонових знань про світ, 
погрішності проти логіки предметної області й порушеннях логіки в рамках того або 
іншого відрізка тексту (порушення загальної, спеціальної й приватної логічності). Під 
порушення пов'язані з понятійною логічністю підпадають невміння перекладача зістави-
ти зміст свого висловлення з дійсністю оригіналу й неправильний добір мовних засобів 
для вирішення перекладацького завдання [3].

Логіко-структурна організованість висловлення характеризується коефіцієнтом ло-
гічності, який визначається за формулою K=            , де   

х – загальна кількість фраз, а x1 – кількість фраз, які порушують логіку висловлення 
(цю формулу використовували у своїх дослідженнях для оцінювання логічної послідов-
ності в говорінні А.П. Запорожченко, А.А. Ємельянова й Р.П. Нєманова) [2: 48]. 

Критерій зв’язності, який характеризує уміння студентів використовувати відповід-
ні засоби зв'язку для реалізації логіко-структурної цілісності тексту, можна визначити 
за допомогою спрощеного способу підрахунку коефіцієнта зв’язності, запропонованим 
Н.Ф. Бориско, а саме:

K=     , де С – загальна кількість сполучних елементів, С1- кількість засобів зв'язку 
[2]. Релятивна помилка, пов'язана з порушенням логіко-структурної організованості ви-
словлення або логіко-структурної цілісності тексту перекладу в нашій класифікації при-
рівнюється до 2,5 штрафних балів.

Термінологічна помилка, на нашу думку, є найбільш серйозною помилкою для галу-
зевого перекладу після смислової. У випадку, якщо перекладач допускає помилки цієї 
групи в професійно орієнтованому перекладі, це свідчить про те, що в нього відсутня 
здатність розуміти предметну дійсність, яка стоїть за текстом. Термінологічна помилка 
– це помилка в передачі контекстуального значення спеціального слова, яка не носить 
стилістичного характеру (використання терміна в його найпоширенішому словниковому 
значенні, неузуальне вживання спеціальних слів і понять, відсутність необхідної адек-
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ватності заміни, обумовленої контекстом і нормами даної мови, нездатність дати тлу-
мачення або неправильне тлумачення термінології, пов'язане з недостатнім знанням і 
розумінням предмета спеціалізації перекладача). Оцінюється в 5 штрафних балів.

Нормативно-узуальні помилки включають граматичні порушення норм МП, а саме 
помилки в передачі значення граматичної форми (неузгодженість членів речення, непра-
вильне вживання артикля, неправильне оформлення форм дієслова, які не приводять до 
суттєвої зміни вихідного смислу), стилістичні помилки – відступ від стилістичних норм 
мови для даного стилю мовлення (невмотивоване вживання лексичних одиниць і синтак-
сичних конструкцій), помилкове вживання синонімів, порушення правил сполучуванос-
ті, повтори, уживання громіздких конструкцій, порушення в передачі функціонально-
стильових і жанрових особливостей тексту оригіналу, що прирівнюється до 2,5 штрафних 
балів. Крім того до цієї групи помилок ми відносимо калькування оригіналу (лексичний і 
синтаксичний буквалізм), що прирівнюється до 5 штрафних балів. 

Презентаційні помилки в нашій класифікації підрозділяються на просодичні й невер-
бальні. До просодичних помилок, які найбільше впливають на якість оформлення тексту 
перекладу (презентаційні параметри) і його смислову організацію, ми відносимо впо-
вільнений або занадто швидкий темп мовлення, тривалість хезитаційних пауз, кількість 
фальшстартів (самовиправлень), неправильне інтонаційне оформлення висловлення (не-
правильний наголос у словах (акцент) або неправильний логічний наголос у реченні (ін-
тегральні характеристики).

Інтонація  (лат. intonō – «голосно виголошую») – сукупність просодичних характерис-
тик речення: тону (мелодики мовлення), гучності, темпу мовлення і його окремих відріз-
ків, ритміки, особливостей фонації. Разом з наголосом утворює просодичну систему мови 
[5]. Як відзначає Т. Гіббон (Gibbon), основну функцію інтонації можна охарактеризувати 
комплексною взаємодією фразових акцентів і інтегральних характеристик [13].

Таким чином, розрізнюють два типи інтонаційних засобів (интонем), правильність 
використання яких впливає на якість сприйняття інформації реципієнтом:

– фразові акценти – розміщаються переважно на ударних складах слів; основна їх 
ознака – перелом тону. 

– інтегральні (неакцентні) характеристики – охоплюють групи слів або речення цілком.
При оцінюванні правильності інтонаційного оформлення висловлення необхідно 

враховувати той факт, що на відміну від сегментних фонетичних одиниць (фонем), які не 
мають власного плану змісту, усі інтонаційні одиниці мають дві сторони, інакше кажучи, 
ці знаки виражають той або інший зміст.

Таким чином, при оцінюванні правильності інтонаційного оформлення тексту пере-
кладу, основна увага приділяється правильності наголосу в словах і правильності логіч-
ного наголосу при оформленні речень (інтегральні характеристики). Крім того, необхідно 
відзначити, що збереження й передача логічного наголосу у висловленнях є первісним 
завданням для перекладача, тому що інтегральні характеристики служать механізмом, 
за допомогою якого мовець виражає своє відношення до предмета обговорення й ста-
вить свою авторську оцінку. Нерідко вважається, що в предметно – орієнтованих текстах 
авторська позиція відсутня, однак, на думку низки дослідників, з точки зору перекладу 
навіть відсутність позиції є чинником, який повинен бути врахований у перекладі, тому 
що можуть виникати помилки, пов'язані з появою оціночності, суб'єктивного початку, 
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відсутнього в оригіналі [7: 60]. Інтонаційна (фонетична) помилка, яка не призвела до ви-
кривлення загального смислу висловлення, прирівнюється до 2,5 штрафних балів. 

Порушення такого просодичного параметра як темп говоріння в процесі здійснення 
усного послідовного перекладу приводить до того, що реципієнт сприймає текст пере-
кладу лише частково, тому що вповільнений темп перекладу приводить до розсіювання 
уваги слухача, а занадто швидкий темп не дозволяє в повному обсязі сприймати й пере-
робляти інформацію. Як ми вже відзначали раніше, темп вимовляння тексту перекла-
ду не повинен бути штучно повільним, він повинен відповідати загальному помірному 
темпу мовлення, характерному для носія мови. За загальною думкою вчених, середній 
темп мовлення для європейських мов дорівнює 100-120 слів на хвилину [4] або, якщо 
вимірювати у складах, 200 складів на хвилину – англійська мова, 250 – німецька, 350 – 
французька [16]. В російській мові (такі ж самі критерії характерні для української мови) 
відрізняються наступні темпи [5]: 

– повільний (120 складів на хвилину);
– середній (200 складів на хвилину);
– швидкий (400 складів на хвилину).
Іноді темп визначають за середньою тривалістю звукової одиниці. Так, якщо харак-

теризувати деякий темп мовлення, можна сказати, що кількість складів, яку промовля-
ють за одну секунду, дорівнює 2,8 або середня тривалість складу у такому темпі – 352 
мілісекунди. Середній темп мовлення росіян і українців, виміряний у словах, дорівнює 
120 слів на хвилину [15].

Таким чином, нормальний темп мовлення, який буде легко сприйматися реципієнтом 
під час послідовного перекладу на англійську мову – до 200 складів на хвилину (100-120 
слів) співпадає з нормальним темпом мовлення при перекладі на російську й українську 
– до 200 складів на хвилину (120 слів).

Як відзначає І.С. Алексєєва [1], для виміру темпу мовлення при перекладі або даєть-
ся приблизно однаковий обсяг тексту для перекладу, а потім фіксується час виконання, 
або задається час перекладу (3, 5 або більше хвилин) і фіксується обсяг тексту, який за 
цей час студенту вдалося перекласти. У випадку, якщо студент не витримує оптимальний 
темп перекладу, це прирівнюється до 5 штрафних балів. Фальшстарти й тривалі хезита-
ційні паузи прирівнюються до помилки, питома вартість якої 1 штрафний бал.

За словами І.А. Григор'євої, перекладач повинен повністю володіти іноземною мовою, 
що крім правильності мовлення (в аспектах системи, норми й узусу) передбачає також і 
уміння адекватно використовувати супутні мові особливості невербальної поведінки. 
Природнє мовлення супроводжується невербальними засобами комунікації. До них 
відносяться властивості звукової фонації, манера говоріння, міміка, жести, рухи. Па-
ралінгвістичні явища можуть супроводжувати елементи звукового коду, сполучатися 
з ними й навіть заміщати їх, у кожному разі вони роблять мовлення в смисловому 
відношенні більш точним і яскравим. Ці явища можуть вважатися самим економним 
засобом вираження модальності, який часто розуміють тільки учасники комунікатив-
ної ситуації. Отже, перекладачів необхідно навчати не тільки мовній поведінці, а й 
невербальній [6: 155-156]. Таким чином, до немовних (невербальних) помилок у про-
цесі презентації тексту перекладу відноситься все те, що пов'язане з неадекватною 
невербальною поведінкою перекладача, яка, на думку багатьох дослідників [1; 11; 14], 
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впливає на сприйняття вихідного тексту реципієнтом. До цих параметрів можна відне-
сти міміку, жести, рухи, уміння підтримувати візуальний контакт. Будь-яка невербаль-
на помилка оцінюється в 2,5 штрафних бала.

У випадку, якщо та ж сама помилка повторюється кілька разів, щораз вона зарахову-
ється як одна повна помилка. 

Аналіз результатів післяекспериментального зрізу зурахуванням запропонованих 
критеріїв оцінювання загалом продемонстрував сформованість умінь усного послідов-
ного двостороннього професійно орієнтованого перекладу у фінансовій та банківській 
галузях, а також суттєвий приріст навичок та вмінь учасників експериментального на-
вчання, що підтверджує ефективність розробленої системи вправ з урахуванням послі-
довності їх виконання, що повністю підтверджує робочу гіпотезу.

Отже, результати експериментального навчання дали нам можливість дійти висно-
вків, важливих для нашого дослідження, а саме:

1) визначена послідовність виконання вправ у системі, заснована на принципах ді-
євого підходу та нейрофізіологічних досліджень ретикулярної функції мозку, впливає 
на рівень підготовки майбутніх перекладачів та забезпечує системне значне поліпшення 
навичок та умінь, необхідних для виконання усного послідовного двостороннього про-
фесійно орієнтованого перекладу у фінансовій та банківській галузях;

2) запропонована система вправ з визначеною послідовністю у їх виконанні є 
достатньо ефективною для навчання майбутніх перекладачів усного послідовного 
двостороннього професійно орієнтованого перекладу у фінансовій та банківській 
галузях тому, що забезпечує суттєвий приріст якості навичок та умінь, необхідних 
для виконання діяльності, якої ми навчаємо; особливо це стосується якісних пара-
метрів презентації тексту перекладу (просодичні уміння та невербальна поведінка), 
які впливають на сприйняття перекладу реципієнтом та поглиблення знань предмету 
спеціалізації;

3) статистична обробка даних експерименту свідчить про те, що середні результа-
ти післяекспериментального навчання перевищують показники передексперименталь-
ного зрізу за усіма якісними параметрами (системними, релятивними, нормативно-
узуальними, термінологічними, просодичними, невербальними);

4) за результатами експериментального дослідження були укладені методичні рекомен-
дації щодо використання розробленої нами системи вправ для навчання майбутніх пере-
кладачів усного послідовного двостороннього професійно-орієнтованого перекладу.
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мовні та ПоЗамовні оСоБЛивоСті ПЕрЕКЛаду 
тЕКСтів науКово-тЕХнічного СтиЛЮ 

У статті розглядаються позамовні та функціональні особливості текстів науково-
технічного стилю, визначаються найбільш вживані способи їхнього перекладу україн-
ською мовою.
© Циркаль А.Ю., 2011



417

Ключові слова: науково-технічний стиль, науково-технічні тексти, мовні та поза-
мовні риси, лексико-граматичні засоби, синтаксичні трансформації.

В статье рассматриваются экстралингвистические и функциональные особен-
ности текстов научно-технического стиля, определяются наиболее употребляемые 
способы их перевода на украинский язык. 

Ключевые слова: научно-технический стиль, научно-технические тексты, лингвис-
тические и экстралингвистические черты, лексико-грамматические средства, синтак-
сические трансформации.

The article deals with extralingual and functional peculiarities of texts of scientific and 
technical style. The most useful ways of its translation are predetermined.

Key words: scientific and technical style, scientific and technical texts, language features, 
extralingual features, lexico-grammatical means, syntactical transformations.

Динаміка розвитку науки та техніки у сучасному процесі глобалізації об’єднує вчених 
та технологів різних країн на міжнародних конференціях, лекціях та семінарах з демон-
страції технологічних досягнень. У зв’язку з цим зросло значення науково-технічного 
перекладу, без якого спілкування в 

різних сферах діяльності на міжнародному рівні є практично неможливим. 
Особлива увага при перекладі науково-технічних текстів надається не 
лише мовним, а й позамовним факторам. Функціональні ознаки науково-технічного 

стилю можуть бути реалізованими засобами різних мовних рівнів. Їхнє дослідження по-
стійно проводиться у підмові різних технічних галузей. Проте питання позамовних чин-
ників, що сприяють вираженню мовних засобів є недостатньо дослідженим.

метою статті є виявлення найбільш вживаних способів перекладу текстів науково-
технічного стилю українською мовою шляхом аналізу мовних засобів його вираження та 
вияв позамовних особливостей. Для досягнення поставленої мети необхідно визначити 
особливості науково-технічного стилю, систематизувати його мовні засоби вираження на 
морфологічному, лексико-граматичному та синтаксичному рівнях, виявити позамовні риси 
жанрів науково-технічного стилю, а також узагальнити способи перекладу текстів науково-
технічного стилю українською мовою.

Як зазначено в академічних джерелах [1; 2], стиль – це суспільно усвідомлена і функ-
ціонально зумовлена, внутрішньо об’єднана сукупність прийомів вживання, відбору і 
сполучення засобів мовного спілкування у сфері загальнонародної, загальнонаціональної 
мови, що співвідноситься з іншими такими самими способами вираження, які служать 
для інших цілей, виконують інші функції в мовній суспільній практиці даного народу. 

На формування стилю впливають як мовні, так і позамовні чинники [3: 28]. 
З розвитком міжнародних відносин зросла роль позамовних факторів в науково-

технічних текстах. Саме вони впливають на характеристику стилю. Основними позамов-
ними ознаками науково-технічного стилю є ясність або зрозумілість, абстрагованість, 
узагальненість, підкреслена логічність, чіткість, однозначність і точність, об’єктивність 
і суб‘єктивність тексту науково-технічного стилю, статика і динаміка викладу, доказо-
вість, переконливість, діловитість, аргументація, пояснення причинно-наслідкових від-
ношень, наочність,прагматичність та соціальність.
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Ясність проявляється зрозумілістю матеріалу. Забезпечується вона точністю та логіч-
ністю викладу. Усне мовлення для адресата буде ясним, якщо його мислення встигатиме 
за мисленням мовця, а ще краще, якщо трохи випереджатиме його, тобто існуватиме 
ефект очікування. Ясності усного мовлення сприяють чітка дикція, логічне й фонетичне 
наголошування, правильне інтонування, розмірений і уповільнений ритм, спокійний і 
ввічливий тон [4: 34]. Ці фактори визначають динаміку викладу, його ритмічність. На 
письмі ясність досягається послідовністю викладу матеріалу, що відображає логічне роз-
гортання думки, точним називанням, членуванням тексту на абзаци відповідно до тем, 
повтором ключових слів, зрозумілістю викладу.

Абстрагованість наукового стилю створюється шляхом широкого використання мов-
них одиниць абстрактного й узагальненого значення, зокрема абстрактної лексики, слів, 
що виражають узагальнені поняття [5: 86].

Логічність науково-технічного стилю виявляється в послідовності, однозначності ви-
словлювання, в його доказовості й аргументованості, прямому порядку слів у реченні. 
Використовуються слова та словосполучення, які підкреслюють, по-перше, чіткість мис-
лення, по-друге, зв’язність, яка реалізується слова-маркерами логічного зв’язку: тому, 
спочатку, потім, насамперед, насамкінець. 

Об’єктивність викладу в науково-технічному стилі полягає в адекватному оцінюван-
ні ступеня дослідження проблеми, шляхів її розв’язання, ефективності теорії, рівня за-
вершеності її вивчення, обґрунтованості результатів [6: 24]. Узгодження цих факторів 
вказує на переконливість тексту чи доповіді. 

Так як науково-технічні тексти спрямовані переважно на певне фахове та професій-
не читацьке коло, важливою позамовною рисою є соціальність та прагматичність текстів. 
Ці функції чітко проявляються на міжнародних мітингах, технологічних конференціях, де 
головним завданням є донесення соціуму певних особливостей розроблених технологій. 
Важливим позамовним фактором тут також виступає діловитість мовленнєвої структури 
доповідача або мовної форми викладу. Діловитий характер підкреслює науково-технічний 
стиль, стислість та логічність викладу його інформації. Емфатизація досягається шляхом 
розширення синтаксичних структур і повтору характерних для наукових текстів імпера-
тивних дієслівних конструкцій: розглянемо, відзначимо, виділимо та інших.

Динаміка викладу науково-технічного тексту визначається на фонетичному рівні і 
характеризується стабільністю ритмічного та хвилеобразного інтонаційного малюнка в 
українській мові та ступінчастої інтонації в англійській мові.

На лексичному рівні спостерігається насиченість термінологією (pixel shader – пік-
сельний рейдер), «фальшивими друзями перекладача» (conductor – електронний провід, 
провідник), інтернаціоналізмами (screensaver – скрінсейвер) та неологізмми (warez – пі-
ратське прогамне забезпечення).

Аналіз термінів в англійській та українській мовах, показав, що більше, ніж у полови-
ни випадків (57,5%) вони співпадають, тому основними способами перекладу термінів є: 
транслітерація (32%) та калькування (22 %), синонімічний повтор(36%). Якщо виникає не-
обхідність використання в перекладі не словникового відповідника терміна для пояснення 
його значення, використовується описовий (8%) та роз’яснювальний приблизний переклад 
(3%). Тоді як при перекладі інтернаціональної лексики застосовуються перші два засоби 
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перекладу, а псевдоінтернаціоналізми, фальшиві друзі перекладача та неологізми перекла-
даються тільки шляхом еквівалентного відповідника або описовим способом [7: 67].

У даному стилі типовим є вживання форм теперішнього часу дієслова, і ці форми, 
характеризуючи досліджуване явище, мають позачасове значення. В науково-технічному 
стилі чергування форм теперішнього і минулого часу вказують на закономірність явища, 
що підкреслюється контекстом: As the resistance of the meter is a fixed quantity, the current in 
accordance with Ohm’s Law was proportional to the voltage. Так як опір даного вимірювально-
го приладу є величина постійна, то, за законом Ома, сила струму пропорційна напрузі.

Оскільки тексти науково-технічного стилю характеризуються стислістю та однознач-
ністю, в їхній структурі переважають іменники, прикметники, слова з основним предметно-
логічним значенням, терміни, безособові форми дієслова. Сурядні та підрядні речення, у 
яких основна думка міститься у головному реченні, підпорядкована думка у підрядному 
слугують абстрактно-узагальненому та формально-логічному характеру викладу інфор-
мації [3]. У 82% опрацьованих технічних текстах виявлено, що при перекладі складних 
речень спостерігаються утворення іншого підрядного речення, спричинене розгортанням 
дієприкметника, інфінітивних конструкцій у підрядні речення, а не зміни простого речення 
на складнопідрядне: Its purpose is to cool the drill bit, plaster the walls of the hole to prevent 
cave-ins, carry crushed rock to the surface, and prevent “blowouts” by equalizing pressure inside 
the hole. – Її мета – охолоджувати бурове долото, заштукатурювати стіни свердловини, 
щоб запобігати обваленню у видобутки, виносити подрібнену породу на поверхню і запо-
бігати фонтануванню стабілізацією тиску усередині свердловини[10].

На граматичному рівні науково-технічного стилю спостерігається розходження у ча-
сових формах. Так, в українській мові відсутній герундій та часові форми дієслова груп 
Continuous та Perfect, складних підметових та додаткових інфінітивних конструкцій, 
які наявні в англійській мові. За своїм змістом англійським відповідним формам Present 
Indefinite, Present Continuous та частково Present Perfect в українській мові відповідає 
форма теперішнього часу дієслова-присудка [8: 87-88]. Перекладаються ці особливості 
з модальним відтінком: The zinc in the dry cell accumulates a great many excess electrons 
which will move to the carbon electrode. – Цинк у сухому елементі акумулює велику кіль-
кість надлишкових електронів, які рухаються до вугільного електрода.

Граматичні розбіжності у будові мов, у наборі їхніх граматичних категорій, форм і кон-
струкцій становлять граматичні труднощі перекладу. Наприклад, в англійській мові по-
рядок головних членів речення значно фіксований, що може вимагати перебудови речення 
під час перекладу українською мовою.

В англійських науково-технічних текстах особливо часто зустрічаються пасивні зво-
роти, тоді як в українській мові пасивний стан вживається значно рідше [9: 88].

На синтаксичному рівні монологічність викладу виражається у виведенні із структу-
ри речення суб’єкта дії і зосередженні уваги на самій дії.

При перекладі 76% речень використано синтаксичні трансформації, таким чином, 
лише у 24 % речень не зафіксовано синтаксичних трансформацій. При цьому застосовува-
лась заміна членів речення, що спостерігалася у 19% опрацьованого матеріалу, наприклад: 
Your device offers several options to connect to the internet or to another compatible device. – У 
пристрої передбачено кілька способів з’єднання з Інтернетом, іншим сумісним пристроєм. 
Серед інших часто використаних трансформацій можна виділити також опущення членів 
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речення 14,9%, додавання членів речення 17,5%, зміна послідовності членів речення 15%. 
Внутрішня трансформація додавання використовується для створення логічних 

зв’язків або викликана нормативними причинами і рідше необхідністю надання пояснень: 
Drilling begins vertically, but the drill bit can be turned so that drilling can continue at an angle 
of up to 90 degrees. – Буріння починається вертикально, а потім бурове долото може бути 
повернене так, щоб буріння могло продовжуватися під кутом аж до 90 градусів. 

При перекладі пасивних конструкцій переважають не безособові форми, як в інструк-
ціях, а зворотні форми дієслова [10:56]. Оскільки адресат не відомий, невідомим може 
бути виконавець дії, і коли пасивна форма не передається активом, тоді застосовуються 
зворотні форми дієслова, наприклад: Similar techniques are employed in IT. – Схожі при-
лади застосовуються в інформаційних технологіях. За таких змін у реченні не викорис-
товується заміна двоскладного речення односкладним.

Односкладним реченням може замінюватись двоскладне як просте, так і підрядне 
та головне речення у складі складнопідрядних або складносурядних речень, наприклад: 
When you activate GPS, your device receives useful satellite information from an assistance 
data server over the cellular network. – Коли GPS активовано, пристрій отримує корисну 
інформацію супутників з сервера додаткових даних у стільниковій мережі.

Розглянуті трансформації не спричиняють зміни типу речення, тому не спотворюють 
переклад. 

Отже, необхідність застосування синтаксичної трансформації викликано граматич-
ними розбіжностями двох мов, нормами і стилістичними особливостями, які і є головною 
причиною різної частоти використань трансформації, але, у першу чергу, використання 
трансформації не повинно порушувати логіку висловлювання для досягнення граматич-
но адекватного перекладу. 
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ПСиХоЛогічні аСПЕКти ПідготовКи СтудЕнтів-іноЗЕмЦів 
Підготовчого віддіЛЕннЯ до ПодаЛЬШого 

навчаннЯ в уКраЇні

У статті розглядаються питання активізації самопізнання та подальшого фор-
мування реальної самооцінки студентів-іноземців, які навчаються на підготовчому 
відділенні для подальшого набуття вищої освіти у навчальних закладах України.

Ключові слова: студенти-іноземці, особистісні якості, професійна майстерність, 
самооцінка.

В статье рассматриваются вопросы активизации самопознания и дальнейшего 
формирования реальной самооценки студентов-иностранцев, обучающихся на подго-
товительном отделении для дальнейшего получения высшего образования в учебных за-
ведениях Украины.

Ключевые слова: студенты-иностранцы, личностные качества, профессиональное 
мастерство, самооценка.

The questions of self-condition activization and further formation of the foreign students self-
esteem, who study at the preparatory at the universities of Ukraine are examined in the article.

Key words: foreign students, personal qualities, professional mastering, self-esteem.

Основною метою викладачів кафедри української та іноземних мов Національного 
університету фізичного виховання і спорту України, які працюють на підготовчому від-
діленні для іноземних громадян, є забезпечення психолого-педагогічних умов для само-
організації, саморозвитку і самореалізації студентів-іноземців, які прибули на навчання 
в Україну. З цією метою викладачі постійно працюють над удосконаленням здатності 
пізнавати та розуміти студентів, адекватно оцінювати їх особистісні якості та психоло-
гічні стани. Дуже важливим є те, щоб на перших же заняттях зорієнтуватися і визначити 
важливі частини особистості студента: її багатство або бідність у прагненнях і задумах, 
гідність або рабську покору і пристосовуваність, силу духу або слабкість характеру, пра-
цьовитість або лінощі й апатію, корисливість або безкорисливість [1]. Це у подальшому 
процесі навчання допоможе викладачеві правильно зорієнтувати молодих людей у ви-
борі, набутті та опануванні майбутньої спеціальності.

Жан-Жак Руссо, говорячи про молодість, вигукнув: «От час для засвоєння мудрості». 
Отже, завдання викладача полягає у тому, щоб спрямувати своїх підопічних тим шляхом, 
який допоможе їм якнайширше і якнайглибше розкрити свої здібності, сформувати потрібні 



422

навички, засвоїти безліч потрібної інформації. «Виховання спеціаліста, суспільного діяча і 
громадянина, опанування та консолідація багатьох соціальних функцій, формування профе-
сійної майстерності − все це становить особливий і найважливіший для суспільного розви-
тку та становлення особистості період життя, який позначається як студентський вік» [2]. 
Саме у цей період кожна молода людина набуває не лише зрілості соматичної, статевої та 
психофізіологічної, а й досягає, що найголовніше, зрілості як особистість. 

Студенти-іноземці, які прибувають до нас на навчання, мають свої риси характеру, 
менталітет, уподобання, звички, релігійні погляди тощо. Все це необхідно враховувати, 
будуючи навчальний процес. Для особистості кожного студента характерним є активний 
розвиток моральних і естетичних почуттів, посилення свідомих мотивів поведінки, ці-
леспрямованості, рішучості й наполегливості, самостійності та ініціативності, вміння 
володіти собою. А на заняттях з російської мови як іноземної викладач має формувати 
інтерес до моральних проблем (цілі та сенсу життя, обов’язку та відповідальності, лю-
бові та дружби тощо). 

У процесі знайомства викладачі нашої кафедри не раз спостерігали те, що не кожен 
студент-іноземець сповна може реалізувати свої потенційні можливості досягнення ви-
сокого рівня розвитку. Це, як правило, пояснюється тим, що їх вік знаходиться у межах 
16-18 років, а це період, коли ще недостатньо розвинені здатності до свідомої регуляції 
власної поведінки, і дуже часто у зв’язку із ментальністю з’являється прихована ілюзія, 
що зростання сил буде тривати вічно, що краще життя ще попереду і всього омріяного 
можна легко досягнути. Психологічна робота з такими студентами вимагає особливої 
уваги і неординарного підходу, що ускладнюється тим, що на кафедрі не передбачена 
одиниця штатного психолога.

Отже, кожен викладач повинен поєднувати у своїй діяльності професійний підхід до ви-
вчення російської мови як іноземної з психологічними аспектами виховання. З цією метою 
на заняттях часто моделюються життєві ситуації, які допомагають студентові адаптуватися 
в оточуючому середовищі, усвідомити свою «Я-концепцію» майбутнього фахівця, проана-
лізувати (і за необхідності змінити) свої уявлення про себе та своє само ставлення. Все це 
призводить до активізації самопізнання та подальшого формування реальної самооцінки.

Не менш важливою проблемою, як4а постає перед викладачем, є і проблема збе-
реження індивідуальності студентів-іноземців в умовах групової діяльності. У процесі 
такої діяльності вони через протистояння зі своїми співгрупниками знаходять чіткі межі 
власного психологічного простору, що не дають руйнівному впливу захопити їх [3]. 

Під час роботи з іноземними студентами викладач має чітко усвідомлювати те, що по-
треба у досягненні, якщо вона не знаходить свого задоволення у навчально-професійній 
діяльності, закономірно зміщується на інші сфери життя, що може призвести до негатив-
них наслідків і зрештою до депортації. Ця проблема на заняттях з російської мови як іно-
земної вирішується за допомогою індивідуального підходу, диференційованого навчання 
та індивідуальних бесід.

Перед кожним студентом, який навчається на підготовчому відділенні, постає питан-
ня вибору професії. Всі вони прибувають на навчання з чіткими настановами батьків про 
їхню майбутню професійну діяльність. Але не рідкі випадки, коли у процесі навчання 
сам студент змінює плани, що пов’язане з потребою у самовизначенні та пошуком свого 
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місця в подальшому, вже самостійному, житті. Кожна молода людина живе спрямованіс-
тю у майбутнє. Звичайно, життєвий вибір (як і будь-який інший) супроводжується ваган-
нями, сумнівами, невпевненістю в собі, переживаннями невизначеності, і водночас від-
повідальністю за кожен крок до остаточного прийняття рішення. В цей час на допомогу 
має прийти викладач, який порадить, як розібратися у складно сплетіннях студентських 
уподобань, у здатностях і здібностях, що стануть у нагоді під час майбутньої професій-
ної діяльності. Наші викладачі починають розподіл студентів на професійно-орієнтовані 
потоки лише через 3-4 місяці навчання. За цей час як студент може проявити себе, так 
і викладач може зрозуміти, оцінити і спрямувати студента так, щоб він повністю реалі-
зував свої комунікативні навички, знання і вміння працювати самостійно, волю, само-
дисципліну і потенціал. У противному разі може виникнути дисонанс між несвідомо 
обраною професією та необхідністю отримання вищої освіти (за яку платять батьки), 
що врешті-решт не рідко може призвести до розвитку у студента особистісних проблем і 
психосоматичних розладів Ця проблема також вирішується нами як на заняттях з росій-
ської мови як іноземної, так і під час індивідуальних бесід, екскурсій, культпоходів тощо. 
Текстовий матеріал підручника вміщує розповіді про різні професії, видатних учених, їх 
відкриття тощо, що допомагає студентові зорієнтуватися (а за необхідності і переорієн-
туватися) у складному розмаїтті сучасного професійного світу.

Навчання на підготовчому відділенні у чужій країні допомагає іноземним студен-
там розкрити потенційні можливості, вдосконалити інтелект, трансформувати систему 
ціннісних орієнтацій, сформувати нові соціальні настанови, розвинути професійні зді-
бності у зв’язку з опануванням фаху. Кожен викладач нашої кафедри прагне допомогти 
їм у формуванні особистісної соціалізації як процесу і результату засвоєння та активного 
відтворення соціального досвіду в діяльності та спілкуванні з іншими людьми. У своїй 
роботі ми намагаємося досягнути того, щоб цей процес відбувався не лише в умовах 
стихійного впливу різноманітних обставин життя в суспільстві, але й під час навчання і 
виховання − цілеспрямованого формування особистості.
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commUnicAtion prActice in esp
 

У статті розглядаються нові напрямки навчання іноземної мови як засобу отри-
мання спеціальної (професійної) інформації в умовах двостороннього партнерського 
спілкування. 

Ключові слова: комунікативна діяльність, професійна термінологія.
Статья рассматривает новые направления в обучении иностранному языку с уче-

том перспективного профессионального общения.
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, профессиональное общение, обу-

чение профессиональной терминологии.
The article presents practical recommendations in organization of communicative practice in ESP. 

In follows the sequence of activities, as well as vocabulary suggestion. 
Key words: соmmunicative practice, special terminology.

There is a limit, of course, to students’ patience and concentra tion span; so the clearer and 
more concise the instructions the better. With classes whose knowledge of English is not yet up 
to understanding such instructions without a great deal of clarification and repetition, it may be 
most sensible to give these in the native language. The first time a class does an activity; it is 
often a good idea to do a ‘trial run’, either with the full class, or using a group of good students 
as demonstrators. In the more lengthy discussions that involve a lot of negotiation and argu-
ment this is impractical and unnecessary; but in the shorter game-like activities it may be the 
best way to make sure that the rules and procedure are clear to all.

If lecturers want to ensure a smooth, efficient and enjoyable discussion he/she will need to 
consider various aspects of its process; we use the latter term to refer to the way the discussion 
is held, as distinct from the content of what is said. Some of these aspects are points of formal 
procedure, others are ad-hoc stratagems for dealing with particular problems; some need to be 
included in the lecturer’s preliminary instructions, others may only be put in during the course 
of the talking. The group may just start talking, and often this is sufficient; but in some cases 
a few simple refinements may make that talking much more efficient and enjoyable. One is 
the electing of functionaries to do particular jobs as the discussion proceeds; a chairman, for 
example, or a secretary. Another is the organization of strategy: what things are to be done in 
what order. In many creative or interpretative exercises, for example, it is a good idea to start 
off with a ‘brainstorming’ session, with the secretary noting down all suggestions, preferably 
where they can be seen; and only then start sifting and evaluating, rather than discussing each 
proposal as it comes up. Or it may help for each participant to note down his own ideas on the 
subject before the general discussion begins; or for students to work in pairs first. Sometimes 
the introduction of game-rules or other limitations can add zest; students may not be allowed to 
see each other’s materials, or may be limited in time or media. 

© Кузнецова О.А., 2011



425

Another aspect of process which the lecturer will do well to consider before she starts is the 
distribution of tasks. In other words, are all the groups going to do the same thing? Sometimes, 
if the lecturer can cope with the preparation and organization, groups may do totally different 
exercises. But even where the groups are all doing the same general type of activity, it is often 
a good idea for the actual content of the tasks to be different; this stops groups plagiarizing, 
and lowers the possibility of distraction. The different tasks may be complementary or a task 
completed by one group may be passed on to another.

The lecturer may need to function discreetly as discussion leader in coping with specific 
problems as they come up. For example, it sometimes happens that the discussion gets rather 
involved, and there is a danger that participants may lose the thread of what is going on: it is 
very helpful for the lecturer to step in with a clarification. This may take the form of a simpler 
paraphrase of what has recently been said, or a summary of conclusions the group has already 
reached, or a redefinition of the problem in the light of new information or of a different view-
point. Besides, there is the prevention of digressions. Then, it may happen that the discussion 
goes off the rails because of lack of ideas or too facile a treatment of the subject. Here the 
lecturer may find herself making a contribution to content. In general, a good discussion-leader 
should concern herself with process only, but this has its exceptions. A suggestion from the lec-
turer as to an alternative approach, or another contribution to the brainstorm, for instance, may 
give the whole debate a boost onwards. Or where the students have contented themselves with 
shallow, facile conclusions, have ignored inconvenient facts, or are over-biased, the teacher 
may very productively ‘throw a spanner in the works’: call to mind those unwelcome facts, or 
produce ‘subversive’ opinions (not necessarily her own). 

Other aspects of process are concerned with language practice: there is the question of the 
discouragement of native language use. The temptation to fall back on their native tongue is 
always before our students, and there is no one easy way to stop them succumbing. Exhorta-
tions and consistent reminders by the teacher help, but may not always be adequate. Stratagems 
which may be useful: if there is a group contest, then groups may be told that every occurrence 
of native-language use will lower their eventual score: the lecturer cannot always be present to 
check this, so it is effective to appoint an observer from among the students whose job it is to 
note any such transgression. 

Another problem connected with language use is participation encouragement: what can 
we do to ensure that all the students do have a chance to practise using the language actively? 
This can be built in to the task by such stratagems as the ‘combining arrangement’. What this 
means, basically, is that instead of giving all the data needed to solve a problem to the group as 
a whole, you give only one item to each member. Thus they all have to ‘combine’ (and therefore 
speak) in order to work out the answer. Or we can insist that every student has to put forward at 
least one suggestion in a ‘brainstorm’; this can be helped if a little time is allotted at the begin-
ning for each student to think about or jot down his ideas. 

On correcting mistakes of language. Some lecturers think this should never be done in fluen-
cy exercises, on the grounds that it is discouraging, interferes with the flow of discourse, and stops 
students having to make do with what they know. Now nothing should never or always be done 
in language teaching (even this proposition probably has its exceptions); such pronouncements 
are at best over-simplifica tions, at worst simply wrong. In the present case, there are reasons why 
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one would want to compromise. Firstly, even if the teacher does not correct glaring errors, other 
students will, probably more rudely and less efficiently. Secondly, a student often knows he may 
be saying something wrong, or may simply not know how to say it at all, and will learn more from 
being given the appropriate form or item at a moment when he needs it to express himself, than he 
will from being forced to paraphrase. Lastly, withholding such help often hampers the discussion 
and discourages students more than giving it. However, the lecturer is not always on the spot, and 
on such occasions the student will have plenty of practice in making do with the limited language 
available to him. In short, although we do not do formal language teaching in these activities, and 
though we want students to develop independence and fluency, there is a case for unobtrusive 
helping-out with specific errors or gaps as they come up.

There are various problems in drawing the discussions to a close. The obvious answer is for 
the lecturer to give the quickest group further work to do until all or most of the others finish. 
Let’s consider at what point one calls a halt to the discussion. This is often difficult to gauge. 
Sometimes it may be best to wait until all the groups have completed the task, sometimes this 
takes too long, and it is better to stop the last ones before they finish; at other times it is even 
expedient to stop all groups while they are still absorbed and active, but have enough material 
ready to warrant a feeling of achievement and a fruitful feedback session. This last possibil-
ity has an added advantage: it leaves students with a taste for more, and thus with heightened 
enthusiasm, or at least willingness, for further such activities. A previously-given time-limit, of 
course, solves this problem at a stroke, but may not always be appropriate. Beyond these ideas, 
there is no further reliable recommendation: it is up to the teacher to be flexible and rely on her 
common sense. However: if you think you may have to stop one or more groups before they 
finish, say so beforehand – this saves protests and delays when the time comes.

Feedback can be organized in a multitude of different ways: by giving the correct results, 
where there are any, and getting groups to assess their own success; by trying to collate the vari-
ous proposals into a definitive class version; by comparing the conclusions of different groups; 
by simply asking groups to read aloud, display, or play back their results. It is particularly 
interesting for one group that has been working on a certain assignment to find out how the 
others have coped with it; it is the pleasure to find how attentive students are when listening to 
descriptions of what other groups have made of the same material they have had.

In most cases a brief full class session is needed and some sort of rounding-off summary 
by the lecturer. It is most important not to leave the problems set hanging in the air, unless it is 
planned to continue in a further session . Sometimes the lecturer may find it advisable to pub-
lish the results in some way: to pin them up on the board or type them out for distribution.

So much for the feedback on results, which may be done by teacher and class together; the 
feedback on process, however, is much more instructor -centred. The organization and perfor-
mance of the debate sometimes need to be reacted to, assessed and criticized by the lecturer, 
preferably immediately after the activity, if we are to take seriously the teaching of discussion 
skills. It is no good being indiscriminatingly warm and approving of students’ work; they will 
appreciate being told exactly where and when their discussion could have been better, as well 
as where it was good. That this part of the lesson needs to be instructor-centred, incidentally, 
does not imply that it is teacher-monopolized; students’ reactions and comments may also 
contribute to it.



427

To summarize: discussions or discussion-games are the best vehicle for fluency practice in 
a foreign language: the question is how to make these maximally effective. Interesting topics, 
group-work, and role-play can facilitate student interaction. A task which cannot be done with-
out verbal communication supplies learners with a reason to speak, and thus makes for a higher 
degree of naturalness and enthusiasm in their discourse. Discussions can be made very much 
more efficient and enjoyable if attention is given to their organization.

It has been said that there is nothing so practical as a good theory; and this may be true of 
the theoretical ideas of mentioned above. 
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міЖКуЛЬтурна КомуніКативна КомПЕтЕнтніСтЬ: 
дЖЕрЕЛа СтановЛЕннЯ в умоваХ внЗ

Стаття присвячена питанням розвитку міжкультурної комунікативної компе-
тентності студентів засобами культурологічно зорієнтованого навчання. Автор роз-
глядає підходи до набуття культурологічно зорієнтованого навчання та визначає прин-
ципи та умови його впровадження.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурна комунікативна компе-
тентність, культурологічно зорієнтоване навчання, діалог культур.

Статья посвящена вопросам развития межкультурной коммуникативной компе-
тентности студентов. Автор рассматривает подходы к определению культурологичес-
кого обучения, выделяет принципы и условия его внедрения в образовательный процесс.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная коммуникативная 
компетентность, культурологический подход, диалог культур.

The article deals with the problems of the development of intercultural communicative 
competence by means of culturally oriented education. The author determines the main forms 
of culturally oriented education, finds out the main principles and the best ways of culturally 
oriented education.

Key words: intercultural communication, intercultural communicative competence, cultur-
ally oriented education, cultural dialogue.

У сучасних умовах глобалізації, коли країни прагнуть до співробітництва, великого 
значення набувають міжкультурні зв’язки представників різних країн, ефективність 
яких є необхідною передумовою налагодження контактів та взаємодії. На сучасному 
етапі вирішальне значення набуває той факт, що студенти повинні володіти іноземною 
мовою як засобом міжкультурної комунікації, що припускає необхідність формування 
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в них міжкультурної та соціокультурної компетентностей. Нове соціальне замовлення 
суспільства щодо навчання іноземної мови  як засобу міжкультурної комунікації, 
формування особистості,  готової  до міжнаціонального спілкування, знайшло своє  
відображення  у  концепціях культурологічно зорієнтованого навчання  іноземних мов. 

Міжкультурна комунікація стала темою багатьох досліджень. Проблемами кому-
нікації, міжкультурної взаємодії займались Г. Андреєва,  Б. Паригін, Л. Петровська, Б. 
Ломов та інші. Дослідженням феномену мови займались мовознавці, дослідники мовно-
педагогічних і виховних технологій: М. Білоусов, Г. Ващенко, С. Веселовський, Л. Гай-
дуков, С. Годун, А. Дугін,  В. Крушинський, А. Макаренко, І. Мінгазутдінов, М. Ми-
хальченко, Г. Немиря, О. Павлюк, О. Потебня, Г. Руденко та інші. Питання оволодіння 
відповідною культурою при вивченні іноземної мови знайшли своє відображення в до-
слідженнях та публікаціях Н.Ф. Бориско, Є.М. Верещагіна, В.Г. Костомарова, О.Г. Обе-
ремко, Ю.І. Пассова, Г.Д. Райхштейн, В.В. Сафонової, О.І. Селіванової, В.Л. Скалкіна, 
Н.К. Скляренко, Т.Г. Тер-Мінасової, О.Б. Тарнопольського, Г.Д. Томахіна, В.М. Топало-
вої, В.П. Фурманової, T. Higgs, R. Lado, R. Scarcella, R. Oxford та багатьох інших.

Незважаючи на те, що проблема одночасного оволодіння мовою і культурою дослі-
джувалася багатьма вченими, питання про важливість розвитку міжкультурної комуні-
кативної компетентності (МКК) засобами культурологічно зорієнтованого навчання на 
заняттях англійської мови як цілісного системного явища залишається недостатньо роз-
робленим та обумовлює актуальність подальшого дослідження проблеми.

Термін “міжкультурна комунікативна компетентність” означає загальну здатність 
людини жити, працювати та відпочивати, налагоджувати та підтримувати стосунки в 
умовах міжкультурних відмінностей, які існують у повсякденному житті. Під МКК ро-
зуміємо здатність особистості здійснювати ефективну комунікацію в міжкультурному 
контексті [6].

Р. Портер та Л. Самовар визначають міжкультурну комунікацію як безпосереднє, так 
і опосередковане спілкування партнерів-представників різних культур, у процесі якого 
стикаються різні “перспективи” комунікаторів, де складовими перспектив є ціннісні орі-
єнтації, уявлення про універсалії та їхні вербальні вираження, норми, моделі поведінки 
тощо; при такому спілкуванні вдається або не вдається досягти взаєморозуміння [9: 27].

Для того, щоб засвоїти мову та розвивати комунікативну компетентність (КК) необ-
хідно вивчати не саму мову, а навколишній світ за допомогою мови, адже бажання спіл-
кування з’являється лише у ситуації, небайдужій для особистості.

Оволодіти КК іноземної мови, знаходячись за межами країни, мова якої вивчається, 
нелегко. Тому важливим завданням викладача є створення реальних та уявних ситуа-
цій спілкування на занятті іноземної мови з використанням різних методів та прийомів 
роботи. Не менш важливим завданням є залучення студентів до культурних цінностей 
народу-носія мови.

Отже, формування МКК повинне відбуватися в умовах, максимально наближених до 
реальної комунікації. Під комунікацією науковці розуміють мовленнєву практику, вер-
бальну поведінку, використання мовних одиниць в мовленні. 

Використання мови як засобу спілкування вимагає КК, тобто знання мовцем соціаль-
них, ситуативних та контекстуальних правил, які потрібно враховувати. Чому, що, де, як 
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говорять, яке значення надається окремим словам і виразам в залежності від конкретних 
обставин, – все це регулюється КК. 

Універсальний засобом міжлюдської комунікації, засобом спілкування є мова. Завдя-
ки мові здійснюється формування людини як особистості, а через оволодіння розмаїттям 
мов – сприйняття нею інших як собі рівних особистостей. 

Мова виконує такі функції: а) інтегруючу – мова об’єднує людей, створює в них від-
чуття групової єдності, групової ідентичності і, отже, сприяє перетворенню населення 
в суспільство; б) організуючу – мова виступає засобом планування, мобілізації зусиль, 
адекватної передачі волі від одних структур суспільства до інших; в) регулюючу – мова 
забезпечує здатність підтримувати і відтворювати високу інтенсивність внутрішніх 
зв’язків, якими поширюються інтелектуальні й моральні імпульси, що пронизують сус-
пільство. Ці функції мова найуспішніше поєднує тільки тоді, коли вона витворена даним 
суспільством, пристосована саме до його менталітету, до його умов існування, і стала 
спільним надбанням для всіх його членів [8].

Мінімальною комунікативною одиницею є мовленнєва дія. Ця одиниця спілкування 
характеризується тим, що вона завжди залежить від комунікативної ситуації. Комуніка-
тивна ситуація – це сукупність конкретних екстралінгвістичних факторів, які спонука-
ють людину до мовної комунікації й визначають її мовленнєву поведінку. Мовленнєва 
поведінка людини – явище складне. Вона стереотипна, звична, тому виражається з одно-
го боку в стереотипних висловлюваннях, мовленнєвих кліше, з другого – в якихось суто 
індивідуальних мовленнєвих проявах конкретної особистості. До цього можна додати і 
невербальні засоби комунікації – жести, міміку, тональні й фонаційні особливості [1]. 

Ми не можемо бути компетентними в мовних питаннях, якщо не знаємо і не розуміємо 
культуру, яка сформувала мову. 

Лінгвокультурологія визнає факт, що мова і культура є рівноправними та 
взаємовпливаючими об’єктами вивчення, жоден із них не можна визнати домінуючим. 
Лінгвокультурологічний компонент у викладанні іноземних мов надзвичайно важливий, 
адже він дає змогу зрозуміти, яким чином певне поняття існує у реальності світу мови, 
що вивчається, а це неможливо без знання особливостей вживання одиниць мовлення і 
мови в історичному, політичному, етнографічному та культурному контекстах.

Ляшко Т.Н. та Івахно Є.В., зауважують, що культура має дві сторони: об’єктивну 
та субєктивну. Об’єктивна культура – це соціальні стереотипи, політична та економічна 
структура суспільства, види мистецтва, традиції, звичаї та побутові елементи. Суб’єктивна 
культура – це “психологічний портрет” суспільства, система цінностей, національні 
особливості мислення, специфіка сприйняття оточуючого середовища [7].

Проникнення у суть цих двох культур важливе при вивченні іноземної мови як засобу 
комунікації.

Раніше вважалося, що сприймати культурні знання готові студенти з високим рівнем 
володіння мови. Але зараз міжкультурні знання є невід’ємною частиною вивчення мови, 
і важливі на всіх рівнях навчання, починаючи з початкового. 

Формування МКК студентів має проходити на основі вивчення ними національної 
культури країни, мова якої вивчається. Важливим є те, що студенти повинні: по-
перше, знати і розуміти власну культуру; по-друге, знати, як їх культура сприймається 
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представниками інших країн та культур; по-третє, розуміти, як представники інших куль-
тур сприймають свою ж власну культуру; по-четверте, мати знання про культуру країни, 
мова якої вивчається, тобто розуміти можливу різницю між їхньою рідною культурою та 
іншими культурами, а також набувати вмінь долати соціокультурні відмінності. 

Зміна соціального замовлення на володіння іноземною мовою визначає потребу в нових 
підходах до мети навчання, до визначення навчального процесу як іншомовної мовленнєво-
розумової діяльності, вимагає переосмислення існуючої моделі методичної концепції на-
вчання іноземної мови у вищому навчальному закладі. Педагогічні інновації у практиці 
підготовки фахівців мають бути послідовно проведені у всіх формах роботи з ними і охоплю-
вати як загально-методичні рівні навчального процесу (нові навчально-методичні матеріали, 
нові методи тестування, використання сучасних інформаційних і комунікаційних техноло-
гій, діалогічний метод освіти, який перетворює інформацію у знання і розуміння), так і його 
практичні ланки, які дозволяють об’єднувати в єдність теорію і підготовку безпосередньо в 
аудиторії, формувати різні навички, які стануть в нагоді майбутнім спеціалістам [8]. 

Актуальним в даному контексті постановки проблеми є культурологічно зорієнтова-
не навчання іноземної мови.

На думку С. А. Бігунової, культурологічно орієнтоване навчання іноземної мови має 
трактуватись як система знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує розвиток МКК 
та соціокультурної компетентності, формування світогляду, моралі і поведінки, підготовку 
до суспільного життя в багатокультурному суспільстві. Система не є сталою, вона постійно 
розвивається, її мінливість пов’язана із соціально-культурним прогресом суспільства [2].

М. І. Зубілевич пропонує модифікувати запропоновані у науковій літературі підходи 
до визначення культурологічно зорієнтованого навчання у такий спосіб:

•	 монокультурний підхід, для якого характерно: ознайомлення з культурою народу, 
мова якого вивчається, виключаючи при цьому порівняння чи проведення будь-яких 
паралелей із культурними особливостями батьківщини чи інших народів, обмеженість 
інформації та наявність стереотипів. Навчання іноземної мови за такого підходу чітко 
окреслюється культурними особливостями певного народу, властивими йому мовними 
особливостями. Характерною ознакою даного підходу є захоплення та звеличення 
досягнень даної культури, використання лише позитивних за характером стереотипів. 
Метою навчання є набуття студентами високого рівня комунікативної та культурної 
компетентностей, що відповідає носієві мови;

•	 міжкультурний підхід, характерною ознакою якого слід вважати порівняння 
культурних особливостей народу, мова якого вивчається, та рідної для студентів культури. 

При цьому доцільно розрізняти три його варіанти: а) власне міжкультурний варіант. 
Характерною ознакою слід вважати порівняння культурних особливостей народу, мова 
якого вивчається, та рідної для студентів культури без врахування етнічної неоднорідності; 
б) багатокультурний варіант, який бере до уваги етнічну та лінгвістичну різноманітність 
країни/країн, мова яких вивчається, а також етнічну та лінгвістичну різноманітність; в) 
транскультурний варіант, який базується на положенні про взаємопроникнення елемен-
тів різних культур в результаті інтернаціоналізації життя. Проявом даного підходу можна 
вважати використання різноманітних мов як засобу міжнародного спілкування у ситуаці-
ях, коли кожен із співрозмовників не є носієм мови [4].
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Міжкультурний (крос-культурний) підхід до навчання іноземних мов передбачає на-
буття знань соціо-етнологічного характеру, а саме правил та норм соціального спілку-
вання, загальноприйнятих у мовній спільноті. Саме такий підхід надає можливість сту-
дентам адекватно сприймати іншомовні поняття та користуватися ними в різноманітних 
соціально-обумовлених ситуаціях.

Міжкультурний підхід бере за основу положення, що різні культури структурно спо-
ріднені, або схожі. Тому можна говорити про взаємодію чи діалог культур.

Діалог культур означає не сліпу доброзичливість, а діяльну і свідому взаємодію з 
іншими культурами. Основними чинниками розвитку міжкультурного діалогу можна ви-
значити такі: історична (і культурна) спільність з іншими народами і культурами; спіль-
ність господарчих інтересів; політична визначеність стратегії взаємодії країни з інши-
ми країнами; наявність теоретико-методологічної бази для відповідної ідеології. Мова 
може йти також про інші види культур – професійну, вікову, гендерну, релігійну тощо. Не 
менш важливим чинником міжкультурного діалогу є уникнення таких явищ як: культур-
на зарозумілість і самозакоханість, зневага або заздрість до інших культур, стереотипне 
сприйняття себе та інших, небажання змінюватись і подвійні стандарти у ставленні до 
себе та інших. Все це робить невідворотною таку побудову сучасної освіти, яка зможе 
виступати надійним теоретико-методологічним підґрунтям для дослідження й виховання 
спроможності людини до активного (й толерантного) міжкультурного діалогу [8].

Характерно, що в контексті комунікації, міжкультурного діалогу розмаїття мов не лише 
не виключає, але й потребує зміцнення духу і простору функціонування рідної мови. 

Отже, міжкультурне іншомовне спілкування (а тільки такий рівень спілкування і є 
нормальним) вимагає взаєморозуміння, а не лише розуміння сказаного і вміння реагува-
ти на репліку (Ю.І.Пассов). Взаєморозуміння не слід розглядати поверхово, як розуміння 
на вербальному рівні, розуміння значення слів, фраз, мовленнєвих функцій; необхідно 
враховувати не тільки те, що людина говорить/пише, але й те, який зміст сказане/написа-
не має в контексті міжкультурної комунікації. Головною передумовою взаєморозуміння, 
його основою є культурний фон, тобто присвоєні знання про культуру країни, мова якої 
вивчається, без яких неможливе спілкування іноземною мовою, адекватне його цілям і 
умовам, а також культурним нормам даної мовної спільноти. Сукупність таких фоно-
вих знань визначається як культурно-країнознавчий аспект спілкування. Цей аспект 
охоплює знання з різних сфер, зокрема літератури, музики, архітектури, образотворчого 
мистецтва, історії, географії, економіки, політики, традицій, звичаїв та повсякденного 
життя народу, мова якого вивчається [3].

У процесі формування МКК засобами культурологічно зорієнтованого навчання 
необхідно дотримуватись таких вимог: культурологічна спрямованість, вмотивованість, 
комунікативність, врахування стосунків між адресантом та адресатом; ступінь керуван-
ня мовленнєвими діями студентів в залежності від етапу формування навичок і вмінь 
використовувати культурно-країнознавчі знання у різних видах мовленнєвої діяльності; 
забезпеченість вправ природними і спеціально створеними, зокрема вербальними, опо-
рами, які поступово знімаються; наявність елемента новизни.

Формуванню МКК студентів загалом та мовних стратегій зокрема сприяє вико-
ристання автентичного матеріалу як вербального, так і візуального, із залученням 
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країнознавчого матеріалу. Одним із шляхів виховання студента як суб’єкту культур, на 
думку О. А. Каніблоцької, є використання у навчальній діяльності прецедентних ху-
дожніх текстів. Багаторівневий характер художніх текстів зумовлює можливість їх ви-
користання в усіх компонентах методичної підготовки студентів, що сприяє реалізації 
освітньої, виховної, розвиваючої та практичної цілей навчання. Засобами художнього 
тексту, що впливають на процес навчання в аспекті міжкультурного спілкування, є його 
естетичний та соціокультурний потенціали. Включення естетичних та соціокультурних 
знань у процес комунікативної діяльності, якою виступає читання, є важливим чинником 
засвоєння іноземної мови, з одного боку, і процесом гуманістичного становлення осо-
бистості – з іншого. Читання прецедентних художніх текстів розглядається як специфіч-
на форма міжкультурного спілкування, в процесі якого у студентів формуються зразки 
і моделі поведінки, розвиваються мислення, здатність до аналізу й оцінки, складається 
образ світу тощо [5]. 

Отже, культурологічно зорієнтований підхід до навчання іноземних мов характе-
ризується культурним релятивізмом, відсутністю рис етноцентризму. Такий підхід до-
зволяє сформувати такі якості особистості як відкритість, терпимість та готовність до 
спілкування з представниками різних культур.

Навчально-виховний процес повинен бути творчим процесом співробітництва, про-
цесом, який передбачає створення найкращих умов для саморозвитку та життєтворчості. 
Основними принципами, притаманними культурологічно зорієнтованому навчанню мають 
стати: активна участь студентів у процесі навчання; заохочення студентів щодо висловлю-
вання своїх думок, вираження своїх почуттів і використання власного досвіду; участь в на-
вчальній діяльності, яка імітує або створює реальні чи реалістичні ситуації використання 
іноземної мови; заохочення студентів працювати разом; формування потреби брати на себе 
відповідальність за власне навчання і розвивати вміння вчитися протягом усього життя; 
стимулювання у студентів когнітивних процесів. Велику увагу необхідно приділяти фор-
муванню міжкультурної комунікативної компетентності, яка розглядається як володіння 
стратегіями мовленнєвої поведінки в іншомовному культурному просторі.
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На навчання до Національного університету фізичного виховання і спорту України що-
річно приїздять студенти з різних країн світу. Для багатьох з них це − перший досвід щодо 
зміни свого життя в цілому. Ще Ларошфуко стверджував: «Ми вступаємо в різні періоди 
нашого життя так, як немовлята, не маючи за плечима ніякого досвіду, хоч би скільки нам 
було років». Так і для наших студентів-іноземців після приїзду до України починається 
новий період їхнього життя. Перед викладачами кафедри української та іноземних мов по-
стає дуже важливе завдання: навчальний процес поєднати з процесом адаптації.

Адаптація − результат взаємодії індивіда і навколишнього середовища, який призво-
дить до оптимального його пристосування до життя і діяльності [1]. Цілком зрозуміло, що 
адаптація компенсує недостатність звичної поведінки в нових умовах, і якщо не надати до-
помоги іноземним студентам, то адаптація може не настати, що, у свою чергу, призведе до 
виникнення додаткових труднощів у спілкуванні, в опануванні предмета діяльності. Так, і 
у нас в університеті трапляються випадки, коли студенти-іноземці не змогли адаптуватися, 
і це змусило їх повернутися додому. Щоб такі прикрі негаразди траплялися рідше (або і 
взагалі не траплялися) викладачі нашої кафедри докладають максимум зусиль.

Кожен студент, починаючи навчання, повинен змінити самого себе: свої настанови, 
риси характеру, стереотипи поведінки тощо. Цього вимагає як його нова діяльність, так 
і нове соціальне оточення і нові соціальні умови. З перших же занять викладач повинен 
зорієнтувати студентів на те, що навчання у чужомовній країні вимагає від них підвищеної 
мотивації, посилення працездатності та наполегливості. 

Адаптаційний період у кожного студента-іноземця відбувається по-різному, залежно 
від їх індивідуально-психологічних особливостей, рівня підготовки, здібностей до вивчен-
ня іноземних мов. Як правило, труднощі цього періоду у кожного з них пов’язані зі зміною 
звичного оточення, з розлученням з рідними, друзями і позбавленням їхньої підтримки та 
розуміння; не сформованістю системи саморегуляції і самоконтролю за своєю діяльністю 
і поведінкою; пошуком оптимального режиму праці і відпочинку та (що не мало важливо) 
налагодженням побуту; відсутністю навичок самостійної навчальної роботи.

О.Г.Мороз виділяє чотири форми адаптації студентів: формальна, соціально-
психологічна, дидактична та особистісно-психологічна [2].

Формальна адаптація наших іноземних студентів, як правило, проходить досить успіш-
но, практично не викликаючи ускладнень. Вони з цікавістю знайомляться з реаліями сту-
дентського життя, опановують вимоги, які висуваються перед ними як студентами, усві-
домлюють свої права та обов’язки.

Соціально-психологічна адаптація не завжди проходить так успішно. Іноземцеві 
важче, ніж українському студентові, увійти в новий студентський колектив, встановити 
дружні стосунки з одногрупниками, що пов’язане з недостатнім рівнем володіння мо-
вою, різними релігійними позиціями, менталітетом тощо. Завдання викладачів нашої 
кафедри допомогти їм у найкоротший термін пристосуватися до нового соціального 
оточення: знайти спільну мову з викладачами, однокурсниками, сусідами у гуртожитку; 
усвідомити і опанувати соціальну структуру такого великого міста як Київ.

Найзначніші труднощі виникають у викладачів у період формування дидактичної 
адаптації, яка пов’язана з готовністю студента до опанування нових організаційних форм 
і методів навчально-професійної діяльності в університеті, до значного збільшення об-
сягу матеріалу, до складної мови наукових текстів і вивчення соціальних предметів, які 
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записуються і викладаються тією мовою, яку вони лише почали опановувати [3]. Перед 
викладачами нашої кафедри стоїть завдання підготувати студентів до значного збільшен-
ня обсягу самостійної навчальної роботи, тобто навчити їх конспектувати, складати тези 
відповідей, писати реферати тощо. Іноземні студенти не завжди потрапляють в окрему 
(створену лише для них) групу. Тому важливо їх підготувати до таких форм занять, як 
лекції, колоквіуми, де вони повинні на рівні з іншими сприймати матеріал, швидко кон-
спектувати і гідно відповідати на поставлені питання.

Особистісно-психологічна адаптація пов’язана з прийняттям студентами нової со-
ціальної позиції і опануванням нової соціальної ролі «студента» (студент − той, хто на-
вчається самостійно, наполегливо опановує професію) і «майбутнього фахівця». Отже, 
завдання викладача полягає у тому, щоб розкрити перед студентами-іноземцями про-
фесійну спрямованість процесу навчання, довести, що формування майбутнього фахівця 
починається з першого ж дня навчання в університеті [4].

Ще одним важливим питанням, яке варто розглянути є робота наших викладачів з 
українськими студентами груп, у яких навчаються іноземці, тому що в їх адаптації (осо-
бливо на молодших курсах) важливу роль відіграють співгрупники. Група має стати для 
них референтною, так як чуйне ставлення один до одного, взаємодопомога зроблять про-
цес входження в нову навчально-професійну діяльність, у новий колектив, у нове соці-
альне оточення комфортнішим і успішнішим. 

Поступово допомагаючи проходити студентам-іноземцям усі форми адаптації, ви-
кладачі підводять їх до інтеграції − процесу, завдяки якому частини поєднуються в ціле. 
Кожен зі студентів набуває певної особистісної автентичності, починає реально функці-
онувати, усвідомлювати відмінності між відчуттями і фантазіями, між своїми потребами 
і бажаннями інших, нести відповідальність за реалізацію своїх планів, вибудовувати свій 
внутрішній світ узгоджено з професійною моделлю.

Отже, кінцевим результатом своєї роботи викладачі кафедри бачать студента − май-
бутнього фахівця з вищою освітою, зі сформованими професійними навичками, роз-
виненими якостями, що характеризують його як професіонала і представника еліти 
суспільства. Повернувшись на батьківщину, кожен з них повинен гідно довести якість 
отриманої освіти і набутого професійного досвіду. 
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