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ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури

УДК 81-114.2
Глинка Е.В.

(Брянск, Россия)

ЯЗЫК в ЗЕрКаЛЕ СиСтЕмной ФиЛоСоФии

Стаття присвячена застосуванню одного з варіантів загальної теорії систем у до-
слідженні мови. Мовні факти розглядаються з позиції фундаментальних загальносис-
темних категорій симетрії та асиметрії, що складають діалектичну єдність.

Ключові слова: загальна теорія систем, системний метод, об’єкт-система, симе-
трія, асиметрія, дисиметрія.

Статья посвящена применению одного из вариантов общей теории систем в иссле-
довании языка. Языковые факты рассматриваются с точки зрения фундаментальных 
общесистемных категорий симметрии и асимметрии, составляющих диалектическое 
единство.

Ключевые слова: общая теория систем, системный метод, объект-система, сим-
метрия, асимметрия, диссимметрия.

The article discusses the application of one of the options of the general systems theory in 
study of language. Linguistic facts are considered from the standpoint of fundamental system-
wide categories of symmetry and asymmetry, which constitute a dialectical unity.

Key words: general systems theory, systemic method, object-system, symmetry, asymmetry, 
dissymmetry.

Важнейшей чертой, характеризующей  современную науку, является все возраста-
ющее стремление ученых перейти от исследования отдельных ее частей к постижению 
мира в его целостности. Для этого привлекается интегрированная информация, полу-
ченная из разных областей знаний.

Уровень познанного во многом зависит от методов исследования. Постижение еди-
ного информационного мира предполагает изменение методологии. Важным является не 
уже количество фактов, а их «свертка», изучение структуры объекта, раскрытие взаимо-
действия его содержательных элементов.

Мощным инструментом научного исследования является методология, предложен-
ная в рамках системной философии выдающимся российским философом и биологом, 
академиком Ю.А. Урманцевым. Этот вариант получил международное признание и на-
звание «общей теории систем Ю.А. Урманцева» (в дальнейшем - ОТСУ). Исследования 
Ю.А. Урманцева привлекают  ученых, работающих в разных предметных областях, пре-
жде всего тем, что позволяют представить изучаемый объект и его свойства посредством 
симметрии, составляющей вместе с соответствующей ей асимметрией диалектическое 
единство.
©  Глинка Е.В., 2011
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 ОТСУ формулирует ряд положений, раскрывающих возможности системного ме-
тода. Среди важнейших можно отметить, что системный метод позволяетпредставить 
изучаемый объект как объект-систему; обнаружить в  системе объектов данного рода 
полиморфизм и изоморфизм, симметрию и диссимметрию, отношения противоречия, 
непротиворечия; все или некоторые  формы сохранения, изменения и развития; давать 
новые обобщения, делать предсказания и открытия посредством как традиционных, так 
и системных методов; объяснять явления с помощью законов ОТСУ, обнаруживать и 
исправлять ошибки, ставить новые вопросы, а также усиливать математизацию, диалек-
тизацию и системологизацию науки [1:122-126].

ОТСУ вследствие своей универсальности позволяет более конструктивно сформу-
лировать задачи лингвистики и использовать способы решения, действующие в других 
областях знания.

В ОТСУ сформулированы 35 предложений, которые логически выводятся из пяти ак-
сиоматических предпосылок: Существование.  Множество объектов.  Единое. Единство. 
Достаточность. Неспецифичность указанных условий, независимость от какого бы то ни 
было способа организации материи утверждает их всеобщий характер [2: 30].

И для языка как системы необходимыми являются те же самые условия.
Существование системы – это фундаментальная характеристика, воспринимаемая 

в процессе использования языка как системы кодирования и декодирования сообщения в 
его изменениях, сохранении и развитии.

множество объектов – это сумма лингвистических объектов в виде текстов; это 
лингвистический универсум еще без определенной классификации.

Единое – это единое основание классификации объектов на основании одинаковых 
свойств, например, выделение лексико-семантических групп.

Единство – условие, предполагающее такие отношения между элементами, благо-
даря которым возникают новые для них совокупности свойств. Соблюдение данного ус-
ловия в языке обнаруживается, к примеру, в отнесенности словоформ к одному падежу, 
или выделение в лексике синонимов, антонимов.

достаточность означает необходимость достаточного количества исходного матери-
ала для построения каких-то объектов-систем (слов, предложений, текстов). На разных 
уровнях анализа языка степень достаточности различна. Так, для выведения алфавита 
можно ограничиться несколькими страницами текста, а для вывода словообразователь-
ных моделей объем исходного материала потребуется неизмеримо больший. 

Использование именно этого варианта общей теории систем в качестве метатеории 
позволяет доказать системность как отдельных языковых фактов, так и системность са-
мого языка, что блестяще  продемонстрировано в монографии В.А. Карпова «Язык как 
система»[2], опубликованной в 1992 г. в г. Минске.

Основными категориями ОТСУ являются система и хаос, полиморфизм и изомор-
физм, симметрия и асимметрия. По мнению Ю.А. Урманцева, эти понятия общесистем-
ны, т.к. характеризуют системы любого рода,  фундаментальны в силу того, что каждое 
из н их является итогом познания мира, и двойственны: с одной стороны, они отражают 
некоторые свойства объективного мира, а с другой стороны, выполняют методологиче-
ские функции, играя роль опорных пунктов познания [3: 93].

На языковых проявлениях парной категории симметрии и асимметрии остановимся 
более подробно.
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В современной науке понятие симметрии осознается одним из важнейших мето-
дологических принципов построения научной теории. Но в лингвистике долгое время 
понятие симметрии практически не использовалось. Впервые термин асимметрия при-
менительно к языку встречается в работе С. Карцевского1929 г. [4]. Понятие асимме-
трии использовалось С.Карцевским на примерах омонимии и синонимии без поддержки 
определением симметрии, без взаимосвязи этих категорий. И в лингвистическом энци-
клопедическом словаре[5], переизданном в 1990 г., представлена как отдельная статья 
лишь асимметрия, хотя системологами доказано, что каждой асимметрии свойственна 
ее собственная симметрия.

Строгое определение этих терминов находим у Ю.А. Урманцева: «Симметрия – это 
категория, обозначающая сохранение признаков П объектов О относительно изменений 
И. Так как относительно другой совокупности  изменений рассматриваемое множество 
признаков {П} не будет инвариантным, то необходимое дополнение любой симметрии –  
соответствующая ей асимметрия. Асимметрия – противоположность симметрии; это 
категория, обозначающая несохранение признаков П объектов О относительно измене-
ний И. Так как относительно любой совокупности изменений {П}  существуют инвари-
антные признаки, то необходимое дополнение любой симметрии – соответствующая ей 
симметрия»[2:195].

С точки зрения строгого определения симметрии для динамических процессов как 
сохранения, а асимметрии как несохранения признаков относительно изменений, при 
одновременном рассмотрении объекта с этих сторон появляется уже новое свойство – 
диссимметрия, которая, по словам физика П.Кюри, и «создает явление». Цитируя эту 
фразу П.Кюри, известный российский романист В.Г.Гак констатирует, что развитие 
языкознания «не только характеризуется все более широким использованием термино-
логической пары симметрия/асимметрия, но и осознанием этих категорий как отраже-
ния фундаментальных черт строения и функционирования языка» [6:41].В своей работе 
В.Г.Гак очертил главные языковые разновидности симметрии: статическую, динамиче-
скую и гомологическую.

Статическая симметрия в приложении к языку означает изучение отдельного язы-
ка, сохранение аналогичных признаков и элементов его системы, устройство и функци-
онирование языка. При этом различается и свойственная ей асимметрия системы, асим-
метрия структуры и асимметрия функционирования.Асимметрия системы проявляется 
в неравномерном развитии аналогичных звеньев системы и неоднородности звеньев 
системы, в наличии ядра и периферии. Асимметрия структуры касается отношения пла-
на выражения и плана содержания для каждой формы. Асимметрия функционирования 
проявляется в том, что языковая форма используется нерегулярно для выражения одного 
и того же значения, и  в том, что она используется для выражения разных значений. 

гомологическаясимметрия выделяется при сопоставлении языков или в одном язы-
ке в разных синхронных срезах. При симметрии, или сохранении пропорций элементов 
сравниваемых языков, можно говорить о гомоморфизме. К примеру, древнерусская си-
стема времен гомоморфнасовременной болгарской. Свойственная ей асимметрия отра-
жает происходящие в языке исторические изменения.

динамическая симметрия связана с  сохранением форм и отношений при разви-
тии языка, сохранением пропорциональности значений и форм при словообразовании. 
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Асимметрия выражается в нарушении этих соответствий, например, при анализе раз-
личных областей внутриязыковой динамики (формирование переносных значений слов 
и грамматических форм, образование фразеологизмов и т.п.).

Асимметрия, по словам В.Г. Гака, «явление вечное и универсальное, и к ней поэтому 
нужно относится не как к «болезни» языка… но как к важнейшему компоненту языковой 
системы, связанному с самим устройством и функционированием языка»[6:50].

Объяснительная мощность принципа симметрии проявляется и в том, в терми-
нах симметрии-асимметрииможно представить основные лингвистические понятия. 
Так, парадигма – это система из множества объектов одного типа, характеризующихся 
симметрией начальной части и асимметрией финали. Симметрия на уровне синтакси-
са представляет собой модели словосочетаний и предложений. Выделение системных 
лексических групп на основании сопоставления  формы и значения также  может быть 
определено в терминах симметрии/асимметрии: омонимы характеризуются симметрией 
формы и асимметрией содержания; синонимы – слова, симметричные в плане содержа-
ния и асимметричные в плане выражения; выделение антонимов строится на принципах 
асимметризации значений.

Диссимметрия (комбинаторика симметрии и асимметрии), понимаемая как частич-
ное сохранение при частичномнесохранении, проявляетсяна разных уровнях языка. 
Расширение семантики слов происходит на основе диссимметрии. Например, когда к 
закрепленному словарному значению присоединяется дополнительное, коннотативное, 
происходит нарушение симметрии, или подобия, при частичном сохранении семанти-
ки. Понятие словообразовательного гнезда определяется сочетанием симметрии корня 
и асимметрии аффикса, т.е. диссимметрией. Богатейшие семантические возможности 
русского словообразования связаны прежде всего с диссимметрией. И это касается не 
только языка. Информационная ёмкость диссимметрии отмечается в физике, кристалло-
графии. Процесс диссимметризации является общесистемной закономерностью и связан 
он с приращением информации.

Таким образом, асимметризация языкового материала дает максимальное разноо-
бразие и означает увеличение информации. Моделирование лексики осуществляется на 
принципах симметрии. Расширение семантики, т.е. расширение передаваемого объема 
информации, происходит за счет диссимметрии. Эти процессы взаимосвязаны и взаи-
модополняют друг друга.Использование в лингвистике основного принципа системной 
философии  –принципа симметрии – придает исследованию доказательность, краткость 
и фундаментальность.
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УДК 11/85.14
Панищев А.Л.

(Курск, Россия)

мЕтаФиЗиКа граниЦ БЫтиЯ  
чЕЛовЕКа в ПоЭЗии н. гумиЛЁва

Быть может, мы спасёмся… 
но меня не утешают твои чудеса. 

Что мне в том, что они чудеса, 
если они здесь на Земле! Если их создали

 люди, такие же, как я! Если есть 
границы моему миру! Нам сказано: 

до сих пор твоё, а дальше мы не смеем. 
О! … В этом-то ужас.

В. Брюсов [1 : 54]

Дана стаття присвячена уявленням про метафізику буття людини в поезії 
М.Гумільова. У статті йдеться про те, що, відповідно до ідей, поетично висловленим 
М. Гумільовим, людина досягає повноти своєї природи не лише сама по собі, а виступа-
ючи учасником надлюдського буття, у даному випадку буття Бога. 

Ключові слова: буття, людина, боголюдина, межі, кордони.
Данная статья посвящена представлениям о метафизике бытия человека в поэзии 

Н. Гумилёва. В статье речь идет о том, что, согласно идеям, поэтически выраженным 
Н. Гумилёвым, человек достигает полноты своей природы не сам по себе, а лишь будучи 
участником надчеловеческого бытия, в данном случае бытия Бога. 

Ключевые слова: бытие, человек, богочеловек, пределы, границы. 
This article is devoted to the problem of metaphysic entity of human life in the poetry by 

N. Gumilev. 
Key words: entity, human, god-man, limits, borders. 
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Тема Русского Ренессанса весьма обширна, и её сущностные черты  проанализиро-
вать в пределах одной статьи не представляется возможным (это я попытался сделать в 
монографии «Русский Ренессанс: человек между Богом и бесом», М., 2007). Здесь мы 
ограничимся лишь тем, что выделим несколько наиболее характерных черт, присущих 
периоду Ренессанса в России и, не ставя в качестве основной цели их пространный ана-
лиз, рассмотрим их отличительные особенности. Для этого можно обратиться к поэтиче-
скому творчеству поэта Серебряного века Николая Степановича Гумилёва. 

Говоря об основных чертах русского Ренессанса, выделим таковые: 
1) Попытка человека, исключительно на нерелигиозных основах, то есть своими 

силами, построить идеальный мир, соизмеримый по совершенству с представляемым 
градом Божьим. 

2) Стремление человека найти в собственной природе критерий совершенства. 
3) Обеспечить сохранность полноты человеческой природы исключительно на осно-

ве собственных – человеческих – сил. 
Полагаю, что эти вышеотмеченные три черты в контексте нашего исследования явля-

ются наиболее важными. Расценивая данную эпоху сквозь призму этих влияющих фак-
торов, станет возможным наиболее полное понимание природы и сущности антропоцен-
тризма и гуманизма эпохи Ренессанса не только в Европе, но и в России. 

Одной из значимых черт русского Ренессанса, отразившейся в поэзии Н.С. Гумилёва, 
стал поиск богочеловека. Считаю уместным в данном случае использование термина 
«богочеловек», а не «человекобог», пагубность идеи которого была достаточно ясно ос-
мыслена в русской культуре. Особенно явственно чувство, осознание опасности идеи 
человекобога прослеживается в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» [2 : 232]. Что же ка-
сается термина «богочеловек», то он коррелирует с общими принципами православной 
культуры, в частности с идеей теозиса (обожения чрез стяжание Святого Духа). Именно 
в теозисе, согласно православному вероучению, состоит смысл жизни человека.

В России с конца XIX столетия нередко наблюдаются настойчивые попытки осмыс-
лить возможность построения царства Божьего на земле. Думается, что столь присталь-
ное внимание к идее богочеловечества во многом может объясняться реакцией русской 
культуры на ницшеанскую идею сверхчеловека, или человекобога. Невольно приходится 
согласиться с мнением С.Э. Цветкова, который (ссылаясь на В. Розанова) писал о том, 
что в России Ницше почтили в основном по той причине, что он был больным немцем. 
Совсем же другое дело, если бы русский человек в России стал бы утверждать, посту-
лировать идею сверхчеловека, его назвали бы мерзавцем и вовсе не стали бы читать [3 
: 104]. Между тем, именно необходимость в противостоянии образу жестокого, безжа-
лостного сверхчеловека стала стимулировать философско-литературный анализ учения 
о богочеловеке. Идея богочеловечества и построения идеального мира на земле прони-
зывали всю русскую культуру данного периода, охватывали ряд философских учений, 
вызывали острую полемику среди русской общественности. В конечном итоге, востор-
жествовала идея человекобога, приведшая к установлению в России социализма. 

Важной спецификой поэзии Н. Гумилёва является его стремление показать несо-
стоятельность попытки в условиях естественно-физического бытия найти воплощение 
божественного абсолюта в человеческой природе. Возникает противоречие между со-
знанием человека, способным создавать образы идеального, и самим миром, который не 
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в состоянии предложить личности телесное воплощение этих образов совершенства. 
Пожалуй, наиболее оригинально эта мысль была выражена в стихотворной форме Н. 
Гумилёвым:

Он поклялся в строгом храме              Но забыл о тайном браке,
Перед статуей Мадонны,                      Всюду ласки расточая,
Что он будет верен даме,                      Ночью был зарезан в драке
Той, чьи взоры непреклонны.              И пришёл к преддверьям рая.

«Ты ль в Моём не клялся храме, –         Отойди, не этой жатвы
Прозвучала речь Мадонны, –                 Собирает Царь Небесный,
Что ты будешь верен даме,                    Кто нарушил слово клятвы,
Той, чьи очи непреклонны?                   Гибнет, Богу неизвестный».

                              Но, печальный и упрямый,
                              Он припал к ногам Мадонны:
                            «Я нигде не встретил дамы,
                             Той, чьи взоры непреклонны» [4, 92].

Собственно говоря, за образом Мадонны (так же, как и за образами Прекрасной 
Дамы, Беатриче…) стоит идея богочеловека, а сам образ прекрасной девы распростра-
нён в поэтическом художественном творчестве в силу романтизма поэзии как вида ис-
кусства, возбуждающего чувство очарования, чего-то эмоционального, восторженного 
и прекрасного, впрочем, нередко в приукрашенном виде. В приведённом выше стихот-
ворении показано то, что личность, создав в своём сознании образы идеалов, понимает 
превосходство своей человеческой природы над физическим миром. Более того, человек, 
осмыслив и ощутив свою власть над миром материи, обязуется быть верным тем идеа-
лам, которые он сам сотворил в собственном сознании. Но далее трагедия разворачивает-
ся в отношениях между внешней средой и имманентным миром индивида. Последний в 
физическом мире отрекается от образов совершенства, а, следовательно, от своей сущно-
сти, своего сознания, в котором формируются и осмысливаются эти образы. В конечном 
итоге, человек предаёт себя, он оказывается Иудой по отношению к самому себе. При 
утрате же пути к идеалу индивид становится подвластным материи, а, следовательно, –  
смерти. Чувство смертности заставляет человека особенно остро осознавать то, что он 
в физическом мире посторонний. Если образы, взлелеянные в его сознании, зависят 
только от самого человека, то жизнь материи обуславливается естественными закона-
ми, согласно которым любое физическое тело должно распасться или видоизмениться. 
«Смерть только въявь обнаруживает тайну жизни – показывает, что жизнь природы есть 
скрытое тление» [5 : 189]. Человек, решая проблему антагонизма идеальных образов сво-
его сознания и объективной реальности законов физического мира, фактически решает 
вопрос выбора между жизнью и смертью и, наконец, подчиняясь реалиям материи, он 
живёт согласно естественным законам. Самым же главным оказывается то, что инди-
вид теперь соотносит образы своего сознания с этими законами и пытается найти место 
своим идеалам среди законов мира материи, при этом приземляя их, лишая истинного 
человеческого достоинства.
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Примечательным является стихотворение Н. Гумилёва «Беатриче» [4 : 99-101], где 
поэтом отображён символический уход человека из Эдема для того, чтобы он сам создал 
такой же сад на земле. В итоге, он терпит фиаско и осознаёт, что оказался не равным 
Богу, а проявил себя лишь надменным гордецом, бунтарём против Бога. Обратим вни-
мание на поставленный поэтом вопрос: «Знаете ль вы, что недавно бросила рай Беатри-
че?». По сути, Беатриче оказывается символичным образом человека, достигшего преде-
лов своего бытия, но отнюдь не получившего от этого чувства полноты своей природы. 
Поэтому-то не случайно поэт, обращаясь к образу Беатриче, пишет: «Ты подаришь мне 
смертную дрожь…». Думается, что человек в поисках критерия совершенства в себе са-
мом, безотносительно метафизического Абсолюта, неизбежно оказывается перед фактом 
невозможности становления своей природы исключительно в границах человеческого 
бытия. Отсюда мы можем прийти к выводу, что, лишь преодолевая пределы своего бы-
тия, человек способен утвердить свою личность. 

Здесь важно обратиться к анализу понятий «границы» и «пределы» в антропологиче-
ском смысле. Предполагается, что границы бытия человека выражают его возможности в 
плане развёртывания свойств человеческой природы, а пределы очерчивают те грани, пе-
реступив или преодолев которые, индивид качественно преобразует свою человеческую 
природу или же теряет её. В случае нравственного и социального развития преодоление 
пределов бытия человека предполагает качественно новую жизнь. В православном бого-
словии такая жизнь рассматривается в смысле теозиса. В случае же нравственной дегра-
дации мы сталкиваемся с вырождением человеческой природы, распадом социальных 
отношений и  девальвацией права. Возвращаясь к анализу стихотворения «Беатриче», 
надобно подчеркнуть немаловажную художественную деталь, а именно: в нём опреде-
лённо отмечено, что сам по себе человек не образует полноту своей природы. Если он 
проецирует образ абсолюта на человека, мыслимого безотносительно метафизических 
категорий, то есть самого по себе, то оказывается перед опасностью духовного опусто-
шения, или, лучше сказать, перед реальной угрозой духовной девальвации. Последний 
термин, несмотря на то, что взят из области экономики, тем не менее рельефно отражает 
суть проблемы, состоящей в неспособности индивида достичь всей полноты совершен-
ствования в пределах сугубо человеческой природы. Должна быть связь с надчелове-
ческим абсолютом, о котором Гумилёв в рассматриваемом нами стихотворении ничего 
не пишет. Вместе с тем, основываясь на контексты других гумилёвских стихотворений 
(в том числе «Он поклялся…»), уместно допустить то, что, с точки зрения поэта, этим 
абсолютом является Бог, духовная связь с которым позволяет реализовать сущностные 
свойства человеческой природы и достичь её полноты. Кстати сказать, в таком стихотво-
рении Н. Гумилёва, как «О тебе», явно ощущается полное отречение от своего «я» ради 
абсолютного идеала. Причём прямым указанием на сопричастность данного идеала бо-
жественному бытию являются последние строки стихотворения, в которых чувствуется 
несомненность апокалипсического характера  стиха и указание на средство спасения –  
белый платок прекрасной девы –  символ спасающей чистоты [4 : 141].  Именно эту 
спасающую чистоту ищет человек; однако, как показано в стихотворении «Канцона пер-
вая», для того, чтобы увидеть её и понять, нельзя ограничиваться человеческим рассуд-
ком, необходимо мышление на метафизическом уровне бытия, а потому-то поэт утверж-
дает: «Надобно мне говорить о тебе / на языке серафимов» [4 : 135]. Между тем в этом 
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самоотречении кроется не отказ от себя самого, а, наоборот, сохранение своей природы 
(говоря христианским языком, – спасение души). Здесь невольно приходят на память 
слова из Евангелия: «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради 
Меня сбережёт ее» (от Матфея, 10 : 39). Именно в сопричастности надчеловеческому 
бытию усматривается  возможность достижения человеком полноты своей природы, в то 
время как вне божественного бытия, находясь исключительно в границах собственного 
бытия, немыслимо сохранить и приумножить духовный потенциал.  
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СоЦіаЛЬно-ПСиХоЛогічні оСоБЛивоСті  
СамовиЗначЕннЯ міЖ уКраЇнСЬКоЮ  

і роСійСЬКоЮ ідЕнтичноСтЯми

У статті висвітлюються результати досліджень соціально-психологічного змісту 
самовизначення російськомовних жителів України в процесі їхньої інтеграції в сучасне 
українське суспільство. 

Ключові слова: самовизначення, соціальна ідентичність, мовні уподобання, незадо-
волені потреби, позиції щодо інтеграції.

В статье освещаются результаты исследований социально-психологического 
смысла самоопределения русскоязычных жителей Украины в процессе их интеграции в 
современное украинское общество.

Ключевые слова: самоопределение, социальная идентичность, языковые предпочте-
ния, неудовлетворенные потребности, позиции относительно интеграции.

The results of the investigations of social and psychological meaning of self-determination 
of the Russian-speaking residents of Ukraine in the process of their integration into the modern 
Ukrainian society are reported in the article. 

Key words: self-determination, social identity, linguistic preferences, non-satisfied needs, 
attitudes to integration.

За соціологічними даними значущість мовних питань у сучасному українському сус-
пільстві поступається перед багатьма іншими проблемами, насамперед економічними 
[1; 2]. Проте в психологічному відношенні ставлення до мови важить набагато більше і 
становить одну з найпотужніших мотиваційних характеристик поведінки особи та спіль-
ноти. Для частини українських громадян проблема вибору мови є головною, а для біль-
шості їх – однією з головних у процесі соціального та особистісного самовизначення.

Протягом 2007–2010 рр. науковці лабораторії психології мас і спільнот Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України виконували дослідження за темою 
«Соціально-психологічні чинники інтеграції російськомовної спільноти в сучасне укра-
їнське суспільство». На одному із завершальних етапів роботи у жовтні-листопаді 2009 
р. було проведено опитування в переважно російськомовних південно-східних регіонах 
країни. 

Метою статті є висвітлення основних результатів дослідження та інтерпретація їх у 
контексті з’ясування психологічного змісту труднощів і переваг самовизначення росій-
ськомовних громадян у просторі між українською і російською мовами.

©  Васютинський В.О., 2011

ПСиХоЛогіЯ мови і КуЛЬтури
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Опитування проводилося в місцевостях, де відносно найвищу частку населення ста-
новлять особи російського етнічного походження та носії російської мови (за даними 
Всеукраїнського перепису населення 2001 р. [3: 208–282, 448–478]).  

Вибірку було структуровано за ознаками віку, статі, величини та адміністративного 
статусу населених пунктів. Усього опитано 1537 осіб. Серед них респондентів, які в осо-
бистому спілкуванні віддають цілковиту або основну перевагу російській мові, виявило-
ся 1292 особи, що становить 84,1%.

Здобуті дані дали змогу виявити основні тенденції колективного самовизначення 
російськомовної спільноти. 

Тенденція рентизації постав полягає в колективній актуалізації рентних очікувань, 
вимаганні патерналістської опіки, бажанні привернути увагу до своїх проблем, почасти 
шляхом дещо лукавого перебільшення їхньої важкості. 

Тенденція ригідизації ідентичності віддзеркалює намагання «завмерти» в статусі 
референтної російськомовної спільноти, вистояти перед загрозами втрати ідентичності, 
не піддатися на пропоновані або нав’язувані зміни.

Тенденція сакралізації ідентичності означає надання російській мові додаткового 
символічного значення як ознаки, боротьба за збереження якої стає провідним сенсом 
існування особи і спільноти.

У тенденції діяльного позиціонування втілюється активний підхід до розв’язання ре-
альних і передбачуваних проблем, намагання давати собі раду з труднощами, досягати 
достатнього рівня саморегуляції.

В основі тенденції моральної апеляції лежить намагання позбутися дезорієнтації й 
розгубленості через звернення до моральних критеріїв, застосування морального осуду 
до «не своїх», самооцінного вивищення. 

За тенденцією плекання звичайності криється прагнення наділити статус звичайних, 
пересічних, «малих» людей ознаками морально-психологічної та соціально-комуніка-
тивної чесноти, довести їхню реальну або евентуальну, домислювану перевагу над пред-
ставниками інших соціальних страт.

За допомогою тенденції акцентування скривдженості члени спільноти намагаються 
сигналізувати про обмеження й несправедливості, яких вони зазнають або які відчува-
ють, застерігаючи собі право на певні компенсації.  

Показники соціальної ідентичності російськомовних респондентів вишикувалися 
в такий ряд: «громадянин України» – 36, 8%; «російськомовний житель України» – 34,1; 
«член своєї сім’ї» – 23,5; «звичайна людина» – 23,1; «мешканець свого регіону» – 19,7; 
«росіянин» – 17,9; «слов’янин» – 12,0; «людина свого віку» – 10,8; «житель Землі» – 10,7; 
«представник сучасного покоління» – 9,7; «українець і росіянин» – 8,1; «українець» –  
6,1; «радянська людина» – 5,3; «європеєць» – 2,6; «україномовний житель України» – 
0,7%. 

Не виявлено прямого протиставлення української і російської ідентичностей. Для 
більшості респондентів вони не є взаємовиключними, самовизначення не концентру-
ється навколо надання переваги своїй «українськості» чи «російськості». Натомість 
власне «українськості» до певної міри протиставляється намагання визнати себе або за 
слов’янина, тобто члена більшої надетнічної спільноти, або за звичайну людину, що під-
креслює етнічну незаангажованість та знецінює вибір української ідентичності. Росій-
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ській ідентичності протистоїть вибір ідентичності не зовсім російської, але й не цілком 
української – «українець і росіянин». Друге протиставлення – «росіянин» і «звичайна 
людина» – відображає намагання уникнути етнічно забарвленого вибору. 

Нібито логічне для сучасного стану українського соціуму протиставлення україн-
ської і російської (або, принаймні, російськомовної) ідентичності чітко проявилося лише 
в оцінках молодих респондентів. Саме для молоді вибір ідентичності у сфері між належ-
ністю до українського соціуму і прихильністю до російськомовного дискурсу є особливо 
актуальним та осмислюваним.

Респондентам було запропоновано порівняти українців і росіян за певними психо-
логічними рисами. Лише 3,6% респондентів не змогли або не захотіли зазначити хоча 
б одну відмінність. Загалом українцям частіше приписувалися позитивні риси (гостин-
ність, волелюбність, чуйність), а росіянам – негативні (агресивність, грубощі) або ней-
тральні (холоднокровність, урівноваженість)

Якщо на рівні ментального самовизначення російськомовні жителі України орієн-
туються здебільшого на «все російське» (історія, мова, культура), то в комунікативній 
сфері їхні уподобання зсуваються в бік прийняття українського. Очевидно, й українське, 
і російське є для них «своїм», але російське – у більш символічному, а українське – більш 
практичному розумінні. 

Незадоволені потреби респондентів аналізувалися за відповідями на запитання 
«Чого Вам особисто найбільше бракує в житті?» (вибирали від одного до п’ятьох пунктів 
із 20; тут і далі сума відсотків перевищує 100). 

Вибори розподілилися таким чином: бракує матеріального добробуту – 53,4%; по-
рядку й стабільності – 45,9; упевненості в майбутньому – 42,3; чесної влади – 33,1; 
здоров’я – 32,0; єднання з Росією – 21,7; реалізації здібностей – 17,3; захисту російської 
мови – 13,5; задоволеності із життя – 12,7; компетентних керівників – 12,3; життєвих 
досягнень – 10,8; гордості за свій народ – 10,8; віри у власні сили – 9,4; солідарності 
громадян – 8,8; кола однодумців – 7,8; свободи самовираження – 6,8; стабільного колек-
тиву – 5,7; становища в суспільстві – 5,0; знання української мови – 4,3; українського 
патріотизму – 2,3%.

Респонденти найбільше потерпають через матеріальні нестатки, недостатню впевне-
ність і стабільність, брак чесної влади, поганий стан здоров’я. Аж після цих потреб іде 
незадоволена потреба єднання з Росією, що дає підстави вважати: проросійські устрем-
ління вагомі, але не домінують.

В анкеті ставилося запитання про те, чому слід або не слід розмовляти російською 
або українською мовою.

Розподіл відповідей на запитання про те, чому слід розмовляти російською мовою, 
набув такого вигляду: дуже багато хто в Україні розмовляє російською мовою – 38,5%; 
якщо для людини це рідна мова – 34,5; це одна з найпоширеніших мов на світі – 30,0; якщо 
таким є особистий вибір людини – 26,5; якщо всі навколо розмовляють по-російському –  
16,6; російською більше різноманітної інформації – 16,6; якщо співрозмовник не розу-
міє по-українському – 15,8; із ввічливості до російськомовного співрозмовника – 4,8; 
російська мова розвинутіша й багатша, ніж українська – 4,6; російська мова придатніша 
для інтелектуального розвитку – 3,2; російська мова привабливіша за українську – 2,3%.
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Переважають пояснення двох типів: більш прагматичні (поширеність мови в Україні 
і на світі) та більш особистісні (рідна мова, особистий вибір). 

Відповідаючи на запитання про те, чому не слід розмовляти російською мовою, рес-
понденти вибрали такі альтернативи: якщо таким є особистий вибір людини – 41,4%; 
якщо людина погано володіє російською мовою – 36,3; якщо це не рідна мова – 20,2; 
якщо перебуваєш в україномовному середовищі – 16,8; якщо перебуваєш в офіційній 
обстановці – 9,7; живучи в Україні, треба говорити по-українському – 7,4; з ідеологічних 
міркувань – 6,1; щоб підвищити престижність української мови – 3,6; щоб протидіяти 
русифікації – 2,1%.

Тут домінують дві причини: особистий вибір і незнання російської мови.
Причини того, чому слід розмовляти українською мовою, склалися в такий перелік: 

якщо таким є особистий вибір людини – 38,7%; якщо для людини це рідна мова – 37,6; це 
державна мова в нашій країні – 31,9; якщо перебуваєш в україномовному середовищі –  
14,7; із ввічливості до україномовного співрозмовника – 13,2; українська мова милоз-
вучна й красива – 9,9; Україна – наша батьківщина, ми повинні бути її патріотами – 5,5; 
щоб зберігати національну культуру та історію – 4,2; щоб зберегти українську мову – 4,0; 
це мова наших предків – 2,1; на пам’ять про тих, хто боровся за українську мову – 0%.

На перше місце вийшов особистий вибір, а також визнання мови як рідної або дер-
жавної.

Факт рідної мови або перебування в одномовному середовищі приблизно однаково 
зумовлюють вибір і російської, й української мов. Натомість право на особистий ви-
бір та вияв ввічливості до співрозмовника виразніше акцентуються в поясненні вибору 
української мови.

Оцінки причин того, чому не слід розмовляти по-українському, розподілилися в та-
кий спосіб: якщо таким є особистий вибір людини – 36,5%; усі навколо розмовляють 
по-російському – 27,7; якщо співрозмовник погано розуміє по-українському – 26,3; якщо 
людина не знає або недостатньо володіє українською мовою – 25,8; якщо перебуваєш 
у російськомовному середовищі – 20,2; якщо це не рідна мова – 11,3; українська мова не 
така досконала – 4,6; українська мова непрестижна – 2,1; з ідеологічних міркувань – 2,1%. 

Тут теж домінує особистий вибір як підстава уникання української мови. 
Таким чином, в уявленнях російськомовних респондентів доцільність/недоцільність 

уживання української і російської мов оцінюється ніби в різних площинах, без відчут-
ного прямого й безпосереднього протиставлення обох мов. Це дає підстави вважати, що 
в ментальному просторі російськомовних жителів України українська і російська мови 
виконують психологічно відмінні функції.

Респонденти оцінювали співвідношення української і російської мов у засобах ма-
сової інформації, освіті та громадському житті. Наявне на сьогодні співвідношення мов 
у ЗМІ склало 40% і 60, в освіті – 50 і 50, у громадському житті – 22 і 78%, відповідно. 
Бажане співвідношення мало б становити: у ЗМІ – 38% і 62, в освіті – 41 і 59, у громад-
ському житті – 32 і 68%. А буде за кілька років: 46% і 54 – у ЗМІ, 50 і 50 – в освіті, 37 і 
63% – у громадському житті.

Отже, російськомовним жителям України російської мови помірно бракує в освітній 
сфері, натомість у сфері громадського життя їм навіть не вистачає української мови. Що 
ж до оцінки перспектив, то, на думку респондентів, в освіті мовні співвідношення прин-
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ципово не зміняться, а в засобах масової інформації та, особливо, громадському житті 
зросте частка української мови.

У результаті факторного аналізу наведених показників виділилися три фактори із су-
купною дисперсією 78,9%. До першого фактору ввійшли оцінки бажаних співвідношень 
у всіх трьох сферах, до другого – оцінки співвідношень наявних, до третього – оцінки 
перспектив.

Привертає увагу особливо великий вклад першого фактору (56,0%) до загальної дис-
персії порівняно з другим (12,4) і третім (10,5%). Це може бути свідченням вищої значу-
щості оцінок, які стосуються бажаного стану справ. Коли зіставити цей висновок із попе-
реднім, то виходить, що російськомовні жителі України не мають особливих підстав на-
рікати на незадоволення їхніх мовних потреб, але водночас схильні переживати істотне 
напруження у зв’язку з мовними питаннями. Таку залежність можна трактувати як доказ 
на те, що насправді йдеться не так про мову, як про переживання загрози ідентичності.

Ставилося запитання про те, скільки є української мови в особистому оточенні рес-
пондентів, у їхньому регіоні, загалом по Україні, скільки української мови їм хотілося б 
мати та скільки, на їхню думку, української мови буде через кілька років. 

В усіх відповідях (за винятком оцінки перспектив на майбутнє по Україні) домінують 
середні оцінки: мови є достатньо, є стільки, скільки й треба, буде стільки само, що й те-
пер. І лише оцінюючи наявність української мови загалом по Україні через кілька років 
респонденти дещо частіше (44,8%) передбачали збільшення її частки, ніж її незмінність 
(43,2%).

Загалом респонденти виявили бажання, щоб української мови стало трохи менше 
в усіх трьох сферах особистого та соціального життя. Навпаки, оцінюючи відповідний 
рівень на перспективу, вони передбачили помірне зростання частки української мови в 
усіх цих сферах.

Для частини російськомовних жителів України важливим є не тільки збереження ро-
сійської мови в тих чи тих сферах їхньої життєдіяльності, а й зменшення частки укра-
їнської мови. Можна говорити про те, що для них захист ідентичності та російськомов-
ності втілюється в запереченні україномовного дискурсу, максимальному витісненні або 
звуженні обсягу україномовних фрагментів культури, спілкування тощо.

Уявлення про націоналізм визначалися через оцінки позитивних і негативних рис 
українського та російського (в Україні) націоналізму. 

Відповіді з приводу позитивних рис українського націоналізму розподілилися таким 
чином: відродження національної культури та історії – 41,4%; захист прав та інтересів 
українців – 27,6; виховання позитивних рис українського національного характеру – 
19,9; підвищення рівня національної самосвідомості українців – 18,0; гуртування укра-
їнців на основі спільної ідеї – 13,8; спонукання до особистісного самовдосконалення –  
13,0; сприяння розвиткові демократії в Україні – 10,3%.

За негативні риси українського націоналізму визнано: нав’язування української мови –  
58,1%; зверхнє ставлення до інших націй – 44,6; намагання розколоти українське сус-
пільство – 32,1; вузькість бачення проблем – 24,1; радикалізм і фанатизм – 23,6; агресив-
ність і нетерпимість – 23,1; зацикленість на другорядних питаннях – 22,8%. 

Оцінюючи позитивні риси російського націоналізму, респонденти вибрали: зміцнен-
ня дружби росіян та українців – 51,7%; турбота про збереження російської культури та 
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мови – 47,2; захист прав російськомовних громадян – 43,8; зміцнення відносин із Росією –  
37,7; сприяння розвиткові демократії в Україні – 13,3; орієнтація на позитивні риси ро-
сійського національного характеру – 11,1; спонукання до самовдосконалення – 8,2%.

Негативні риси російського націоналізму вишикувалися в таку послідовність: зверх-
нє ставлення до української культури та мови – 29,7%; претензійність – 19,4; намагання 
розколоти українське суспільство – 15,9; руйнування української національної самосві-
домості – 13,0; агресивність і нетерпимість – 13,0; сприяння російській експансії в Укра-
їні – 10,1; нав’язування російської мови – 8,2%. 

Найповнішим в оцінках респондентів виявився негативний образ українського на-
ціоналізму: у середньому було зроблено по 2,3 вибору з трьох можливих. Наступним іде 
позитивний образ російського націоналізму – 2,1 вибору. Далі – позитивні характерис-
тики українського націоналізму: 1,4 вибору. А найменш виразним виявилося бачення 
респондентами негативного змісту російськомовного націоналізму, щодо якого зроблено 
по 1,1 вибору. 

Визначено зміст основних позицій російськомовних громадян щодо інтеграції в су-
часне українське суспільство: це активна інтеграція (її носії становлять 6,5% опитаних), 
пасивна інтеграція (23,2), субінтеграція (50,3), пасивна контрінтеграція (ізоляція) (12,4), 
активна контрінтеграція (7,6%).

Активна інтеграція означає свідоме дійове прагнення прилучитися до української 
нації в етнічному та політичному розумінні, бути українським патріотом, активно опа-
новувати і вживати українську мову, плекати українську культуру, ідентифікуватися з 
Україною, пов’язувати з нею своє майбутнє.

Пасивна інтеграція ґрунтується на визнанні наявних реалій та браку потреби їм про-
тистояти. Переважає нейтральне або помірно прихильне ставлення до української мови, 
її використання в поточному спілкуванні визначається впливом оточення. Ідентифікація 
з Україною поєднується з ідентифікацією з певною місцевістю чи поселенням. Майбутнє 
пов’язується з Україною, проте не виключаються й інші прийнятні варіанти.

Субінтеграція полягає в ідентифікації з представниками російськомовної спільноти 
загалом або із жителями свого регіону, які спільно можуть інтегруватися в українське 
суспільство. Проте в межах такого спільнотного або регіонального середовища мають 
зберігатися культурні, ментальні та мовні особливості, а українізація припускається 
лише на рівні зовнішніх – поза/над спільнотою або регіоном – контактів через уповно-
важених осіб або установи. 

Пасивна контрінтеграція (ізоляція) має найбільш індивідуалізований характер і ви-
являється в намаганнях зберегти незалежність від процесів, які можуть становити ре-
альну чи уявну загрозу власній неукраїнській ідентичності. Характерним є заглиблення 
в мало публічні види діяльності, що вирізняються специфічним змістом і дають змогу 
структурувати свій життєвий простір відповідно до власних бажань і намірів, а не згідно 
з вимогами оточення.

Активна контрінтеграція охоплює розмаїті форми протидії українізаційним впли-
вам у різних сферах життя. Вона виявляється в запереченні українського патріотизму, 
відмові від україномовного спілкування, орієнтації на неукраїнські культурні й політичні 
цінності, агресивному або зверхньо-іронічному ставленні до україномовного дискурсу.
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Психологічно найблагополучнішими виявилися носії активної інтеграції. Їм властиві 
відносно найвищий рівень задоволеності із життя, позитивна оцінка змін, що відбува-
ються, оптимістичні очікування. Порівняно найменше бракує порядку й стабільності. 
Вони активніше за інших намагаються шукати вихід із складного становища та досягати 
найвищого результату.

Їхні антиподи – прибічники активної контрінтеграції – вирізняються найвищим рів-
нем незадоволеності із життя, схильністю негативно оцінювати зміни в минулому та пер-
спективи на майбутнє. У житті їм бракує захисту російської мови та єднання з Росією. 
Вони найбільш вороже висловлюються на адресу українського націоналізму. У складних 
ситуаціях частіше за інших воліють зачекати, доки проблеми розв’яжуться «самі собою».

Адепти пасивної інтеграції найменше нарікають на брак здоров’я, а найбільше – на 
брак реалізації здібностей. Частіше за інших виступають за такий фантастичний варіант 
політичного майбутнього України, як одночасне приєднання її до Союзу Білорусі та Росії 
і Європейського Союзу. 

Прихильникам субінтеграції найбільше бракує чесної влади. У складних ситуаціях 
вони полюбляють зачекати на розвиток подій. 

Ті, хто обирає пасивну контрінтеграцію (ізоляцію), віддають виразну перевагу ро-
сійськомовному дискурсові в різних сферах життєдіяльності. Порівняно частіше ви-
значають себе як мешканців свого регіону, людей свого віку. Побоюються українського 
націоналізму. У своїх діях найменше порівняно з іншими групами прагнуть досягти най-
вищого результату. 

На підставі описаних результатів можна зробити низку висновків. 
Зміст колективного самовизначення російськомовної спільноти визначається такими 

основними тенденціями, як ригідизація та сакралізації ідентичності, рентизація постав, 
плекання звичайності, моральна апеляція, акцентування скривдженості, діяльне позиці-
онування/

У структурі соціальної ідентичності російськомовних жителів України домінують 
категорії, пов’язані з належністю до української політичної нації. Істотним є намагання 
уникнути прямого або значущого протиставлення української і російської ідентичнос-
тей.

У комунікативній сфері російськомовні громадяни надають перевагу українському 
оточенню. Російське є для них «своїм» в абстрактно-символічному, а українське – кому-
нікативно-практичному розумінні. 

У просторі незадоволених потреб респондентів домінують матеріально-побутові та 
морально-психологічні чинники. Політико-ідеологічні (зокрема проросійські) устрем-
ління не домінують, хоч і є доволі вагомими.

Російськомовні громадяни не мають виразних підстав нарікати на брак російської 
мови, проте переживають у цій сфері істотне напруження. Доцільність або недоцільність 
уживання української і російської мов оцінюється без прямого й безпосереднього про-
тиставлення їх. Українська і російська мови виконують психологічно відмінні функції: 
російська більшою мірою пов’язується із захистом особистісної та соціальної ідентич-
ності і виконанням інструментальних функцій у безпосередньому оточенні, а ставлення 
до української символізує більш загальні етнополітичні постави та відображає тенденції 
психологічного захисту у сфері самовизначення.   
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Для частини російськомовних громадян захист ідентичності втілюється в заперечен-
ні україномовного дискурсу, витісненні або звуженні україномовних сфер життєдіяль-
ності.

Російськомовні громадяни часто вбачають в українському націоналізмі головну не-
безпеку для їхньої ідентичності. Протиставлення відповідним загрозам перетворюється 
на рушійну силу самовизначення, а стрижневим стає ставлення до української мови та 
острах перед мовною українізацією.

Водночас творення цілісного російського дискурсу як позитивного способу колек-
тивного самовизначення російськомовної спільноти не стає повноцінною альтернативою 
знеціненню українського націоналістичного дискурсу. Основною причиною цього є на-
явність істотно сформованої української етнополітичної ідентичності в російськомовно-
му середовищі, із якою конкурує, але її не перемагає ідентичність суто російська. 

Основними позиціями російськомовних громадян щодо інтеграції в сучасне україн-
ське суспільство є активна інтеграція, пасивна інтеграція, субінтеграція, пасивна контр-
інтеграція (ізоляція), активна контрінтеграція. Найактивнішими суб’єктами організації 
власної життєдіяльності є російськомовні особи, які свідомо приймають україномовний 
дискурс та беруть активну участь у його творенні.
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У статті аналізується асоціативне значення деяких сучасних понять публічної сфе-
ри. Використовуються результати, отримані в ході вільного асоціативного експери-
менту.
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В статье анализируется ассоциативное значение некоторых современных понятий 
публичной сферы. Используются результаты, полученные в ходе свободного ассоциа-
тивного эксперимента. 

Ключевые слова: концепт, стимул, реакция, свободный ассоциативный эксперимент, 
ассоциативное значение слова.

The article deals with the associative meaning of some modern concepts concerning public 
sphere. The author uses the results of a free associative experiment.

Key words: concept, stimulus, reaction, free associative experiment, associative meaning 
of word.

Стає все більш очевидним, що сучасна лінгвістика не може повноцінно розвиватися 
у вузьких внутрішніх межах, вона потребує зв’язків з іншими сферами знань і, навпаки, 
певною мірою може забезпечувати розвиток цих сфер. Проте поки напрацьовано недо-
статній інструментарій для таких комплексних досліджень, які поступово набувають рис 
синергетичних розвідок. У такому спрямуванні найактивніше розвиваються когнітивна 
та психолінгвістика. Пошук у напрямку значення ↔ уявлення ↔ поняття ↔ слово ↔ 
концепт на різних відрізках цього ланцюжка приніс серйозні напрацювання (О. Кубря-
кова, М. Нікітін, Ю. Караулов, О. Залевська, Р. Фрумкіна, А. Вежбицька, Ю. Апресян, 
В. Гак, С. Кацнельсон, Ю. Степанов, І. Арнольд, В. Демьянков, А. Уфімцева, Н. Рогож-
нікова, О. Горошко, Д. Терехова, Н. Бутенко, Т. Ковалевська, О. Холод, О. Селіванова, 
А. Зеленько та ін.). Актуальними лишаються проблеми, пов’язані з виконанням прагма-
тичних завдань, зокрема впливу на формування в мовців адекватного сприйняття соці-
ально значущих понять, а згодом концептів, які зумовлюють розвиток систем управління 
в сучасному суспільстві.

Мета цієї статті – аналіз структури асоціативного поля й асоціативного значення по-
нять електронний уряд, електронне урядування, електронна демократія, специфіка їх-
нього сприйняття носіями української мови та розгляд перспективи їх упровадження в 
українському суспільстві.

Тривала історія існування слова, а потім терміна концепт, його різне смислове на-
повнення і традиції застосування у різних мовах [1], численні спроби більш або менш 
чітко окреслити термінологічний зміст досі на дають змоги говорити про відносну за-
вершеність процесу усвідомлення семантики. Не випадково О. Кубрякова визнає: «Я, як 
і до того, вважаю, що концепт є одиницею концептуальної системи людини як головного 
складника інфраструктури людського мозку, що характеризує її як homo sapiens’a. Саме 
в якості ментальної одиниці він наділяється також властивістю бути одиницею гешталь-
тного типу, тобто цілісною та нечленованою далі оперативною сутністю нашої свідо-
мості, що [сутність] виступає у всіх мисленнєвих (ментальних) діях і процесах» [2: 70].

Для більшості концептів у мові є імена, більшість ментальних дій відбувається з 
вербалізованими концептами (пор. з ідеєю про ословеснену картину світу В. Зеленька 
[3]), оскільки ми усвідомлюємо те, що вербалізоване, об’єктивоване мовою. Разом з тим 
наряду з концептами, які знайшли свої назви, у природній мовній системі в актах вза-
ємодії з навколишнім онтологічно існуючим світом постійно зароджуються нові смисли. 
Спочатку, мабуть, вони розмиті, аморфні, але виникають не на пустому місці, а у зв’язку 
з переробкою інформації в певній сфері буття – у конкретному домені, наприклад, сус-
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пільно-політичному, зокрема в державному управлінні. Оскільки у таких доменах уже 
існують певні попередні конструктивні елементи смислів і вербалізовані концепти, поро-
дження нових смислів відбувається як породження концептуальних структур з одночас-
ним пошуком відповідних вербальних форм. Ми можемо судити про особливості про-
цесу винятково за його мовними результатами [2]. Реконструкція процесу виявляє шлях 
від початків формування концептуальної структури до появи нового (або оновленого) 
мовного знака. Для появи нового концепту необхідно згрупувати вже наявні в менталь-
ному просторі концептуальні структури. Вербалізація концепту дає змогу досліджувати 
його членування – ядро, периферія, семантичні складники (семантичні сфери асоціатив-
ного поля) тощо. Це і є справою лінгвістичного дослідження, результати якого, звісно, 
співвідносяться зі знаннями про світ, виявляють картину світу. 

Мовна картина світу, представлена зокрема лексикою, через систему лексичних зна-
чень, які відображають поняття, сформовані на основі уявлень, готує ґрунт для концеп-
туалізації смислів, для формування концептуальної картини світу. Остання в свою чергу 
зумовлює зміни у мовній картині світу. Така взаємодія відбувається в процесі лінгвальної 
діяльності, у взаємодії мови та мовлення, колективного й індивідуального. 

Лінгвістичний аналіз дозволяє розрізнити концептуальну та когнітивну структури. 
Вони можуть бути різними за рівнем абстракції, за способом репрезентації, за рівнем 
наближеності до лексикографічних дефініцій. Словникові визначення являють собою 
певне узагальнення, встановлене лексикографом з огляду як на власний досвід мовця, 
так і на зібраний ним від інших мовців об’ємний матеріал. У свідомості кожного індивіда 
формується когнітивна структура, яка має більш детальне, але й більш суб’єктивне зна-
чення. У цьому відображена семантика певного знака, яка виявляється в різних аспектах, 
інакше кажучи, у концептуальній структурі. Тому можна розрізняти лексичне значення 
знака, передане дефініцією, інформацію, яка стоїть за нею, і власне концептуальне зна-
чення. Дослідження цих аспектів у взаємодії дозволяє виявити динаміку розвитку се-
мантики. 

Процес глобалізації в інформаційному суспільстві призводить до стрімкого зростан-
ня швидкості комунікації та розширення каналів спілкування. це не може не призвести 
до змін у сприйнятті світу, відображених у семантичний структурі мови. До українських 
реалій поступово починають відноситися електронний уряд, електронне урядування, 
електронна демократія. Вони мають набути особливого змісту та значення, стати засо-
бами концептуалізації, адже запровадження e-Government як сучасної форми урядування 
без прямої участі чиновників, щоб звести нанівець корупційну складову у спілкуванні 
між суб’єктами й об’єктами управління. Від того, як упроваджувані поняття осмислю-
ються носіями мови, залежить не тільки розуміння реалій, а й характер дій та процесів, 
до яких включаються люди, їхня поведінка. Такі поняття поступово мають концепту-
алізуватисґ, стати елементами інформаційної структури свідомості, різносубстратної, 
певним чином організованої одиниці пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт 
пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функ-
цій свідомості й позасвідомого [4: 256]. Зароджуючись у пізнавальній діяльності, кон-
цепти відображають і узагальнюють досвід людини й сприйняту її свідомістю дійсність. 
Засобом доступу до концептуального знання є слово, яке у знаковій формі представляє 
систему відтворення уявлень про світ, дійсність та рефлексивний досвід людини. Доціль-
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ним методом дослідження концептосистеми є вільний асоціативний експеримент, що дає 
змогу виявити асоціативне значення концептуальних понять і встановити розбіжності 
між загальним і спеціальним розуміннями та реальним уявленням. Ми отримали асоці-
ації на стимули електронний уряд, електронне урядування, електронна демократія від 
близько трьохсот п’ятдесяти респондентів – студентів вищих навчальних закладів віком 
від 17 до 26 років. Відомості, отримані від інформантів такої вікової групи, дають змогу 
прогнозувати динаміку осмислення понять, концептуальну структуру та подальший роз-
виток лексичного й термінологічного значень.

Стимул електронний уряд викликав 111 різних реакцій, виражених іменниками 
(58%), прикметниками (7%), прислівниками (3%), і незвичайно значною кількістю реак-
цій-словосполучень (28%) і речень (3%). 

Реакції розподіляються за денотативною та конотаційною семантичними сфера-
ми. У денотативній сфері структуровані фрагменти різного значеннєвого спрямування. 
Найяскравіше представлений денотативний фрагмент, який умовно можна позначити 
як «технологія, атрибути урядування». Саме у ньому сформувалися ядерні асоціати: 
‘комп’ютер’ (31 – коефіцієнт частотності), ‘Інтернет’ (12). Решта реакцій не виділяють-
ся високою частотністю – ‘роботи’ (8), ‘техніка’ (5), ‘система’ (2) – або є одиничними і 
переважно називають атрибути, без яких опитані не уявляють собі електронний уряд: 
‘комп’ютерна техніка’, ‘ноутбук’, ‘сайт Верховної Ради’, ‘засідання Верховної Ради’, 
‘Windows NT’, ‘e-mail’, ‘мікрочіп’, ‘машини’, ‘схеми’, ‘документ’, ‘пристрій’, ‘вірус’ (по 
1) тощо. Подібні реакції свідчать про сприйняття інформантами зовнішніх ознак кон-
цепту, які пов’язані з поняттям електронний, а не зі складеною формою електронний 
уряд. Значеннєвий фрагмент «діяльність», наявність якого демонструє рівень розуміння 
концепту, представлений відносно невеликою кількістю переважно одиничних різних 
реакцій та не містить ядерних компонентів, хоча виявляє в основному адекватне уяв-
лення про стимул: ‘управління’ (3), ‘правління’ (3), ‘керування’, ‘регулювання’, ‘контр-
оль’, ‘модернізація’, ‘інформатизація’, ‘робота’, ‘електронне управління державою’ (по 
1) тощо. Суб’єктами / об’єктами електронного уряду інформантами вбачаються: ‘Вер-
ховна Рада’ (9), ‘Президент’ (5), ‘парламент’ (4), ‘люди’ (2), ‘електронний чоловік’ (2), 
‘урядовці’, ‘комп’ютерні урядовці’, ‘комп’ютерні люди’, ‘непостійний уряд’ та ін. (по 
1). Значну частину денотативного фрагмента складають реакції, які виявляють практич-
но повне нерозуміння інформантами стимульного поняття: ‘невідоме’ (6), ‘не знаю’ (5), 
‘незрозуміле правління’, ‘щось невідоме з Інтернету’, ‘щось таке незрозуміле, пов’язане 
з комп’ютером, Інтернетом’, ‘мабуть, спостерігається у розвинених країнах’, ‘незро-
зуміло’, ‘незрозуміла комп’ютерна гра’, ‘щось велике електричне’, ‘неясність’ (по 1). 
Коефіцієнт частотності у цій групі реакцій низький, але оскільки асоціати майже не від-
різняються за значенням, то коефіцієнт можна обчислювати сумарно – 19, тому асоціати 
потрапляють до ядра асоціативного поля. Частина реакцій перебуває за межами певної 
значеннєвої сфери. Окремі з них демонструють потребу в правовому врегулюванні про-
цесу – ‘право’ (4), ‘закон’ (2), інші характеризують стимул – ‘штучний’ (2), ‘малопо-
тужний’, ‘прямолінійний’, ‘точний’ (по 1), окремі відображають образне сприйняття 
опитаних – ‘математична держава’, ‘математична влада’, ‘штучна влада’, ‘відсутність 
людей’ (по 1). Фактично такі асоціати виявляють нерозуміння інформантами стимулу, 
неприйняття його як концептуального поняття.
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Найбільша кількість реакцій утворює конотаційний фрагмент значення, який відсут-
ній у термінологічному значенні, проте набуває особливої значущості в асоціативному 
полі. Оціночні характеристики у переважній більшості негативні, подекуди грубі: ‘без-
глуздя’ (6), ‘нісенітниця’ (5), ‘фантастика’ (2), ‘хаос’, ‘зациклений’, ‘фантазія’, ‘ненадій-
но’, ‘несправжній’, ‘революція’, ‘всі нервові’, ‘штучність’, ‘нудьга’, ‘шантаж’, ‘обман’, 
‘діотизм’, ‘Наша влада, яку, як у електронному варіанті, бачать, але ніхто не чує’, ‘По-
збавлення можливості вільного висловлювання’, ‘нагляд’, ‘анархія’, ‘поза онлайном’, 
‘нікому непотрібне’, ‘дивно’, ‘щось складне’, ‘холодно’, ‘дурниця’, ‘жовтизна’, ‘коруп-
ція’, ‘алогізм’ (по 1). Лише дві реакції проявляють позитивне ставлення інформантів – 
‘успіх’, ‘багато знати у світі’ (по 1). Загалом майже чверть (24%) опитаних не сприйма-
ють стимул на ментальному рівні, реагуючи емоційно, що властиве для випадків недо-
статнього усвідомлення та розуміння поняття.

Асоціативне значення поняття електронний уряд утворюється ядерною реакцією 
‘комп’ютер’, а також близькими до неї за частотністю асоціатами ‘Інтернет’, ‘незрозумі-
ле’, з негативними конотаційними характеристиками (сукупно).

Стимул електронне урядування включає до асоціативного поля 108 різних реакцій, з 
яких 59% іменників, 5% прислівників, 4% прикметників і, як і в попередньому прикладі 
велика частка словосполучень і речень – відповідно 24% і 5,5%. Крім того, майже 7% 
інформантів не відреагували вербально. Розподіл за семантичними сферами подібні до 
попереднього стимулу, і, власне, асоціативне значення значною мірою подібне до нього.

Ядерні компоненти знаходяться у денотативному значеннєвому фрагменті «техно-
логії та атрибути процесу». Ядро асоціативного поля утворює реакція ‘комп’ютер’ (28). 
Решта реакцій мають невисоку частотність: ‘роботи’ (3), ‘Інтернет’ (3), ‘за допомогою 
технологій’ (2), ‘таблиця’ (2), ‘механізм’ (2), ‘систематизація’, ‘програмне забезпечен-
ня’, ‘штучний інтелект’, ‘PHP 5,0’, ‘процесор’, ‘механіка’, ‘електрика’, ‘калькулятор’, 
‘комп’ютеризація’, ‘система’, ‘DS’, ‘електронні процеси’, ‘програма’ (по 1) та ін. У зна-
ченнєвому фрагменті “діяльність” низькочастотні реакції: ‘управління’ (6), ‘керування’ 
(3), ‘керівництво’ (3), ‘контроль вчинків’ (2) ‘правління’ (2), ‘політика’ (2), ‘упорядкуван-
ня’, ‘праця’, ‘міжнародні відносини’, ‘правління в електроніці’, ‘відносини’ (по 1) тощо. 
Таке коло реакцій виявляють асоціювання на опорне слово (урядування) з аналізованого 
термінологічного сполучення, практично не відображаючи його специфіки (електро-
нне). Здійснення такої діяльності покладається на ‘уряд’ (6), ‘парламент’ (3), ‘державу’ 
(2), ‘прем’єр-міністра’, ‘Тимошенко’, ‘чиновників’, ‘адміністрацію’, ‘певну спілку’, 
‘групу людей’ (по 1). Одна реакція точніше відтворює сутність явища – ‘спеціальна про-
грама, що вирішує проблеми у державі’ (1). 

Судячи з реакцій інформантів, електронне урядування має такі якісні характерис-
тики, як ‘чітке’, ‘зрозуміле’, ‘електронна стабільність’, ‘пластичність’ (по 1) та деякі 
інші. Наближуються до цього фрагмента реакції, що виражають внутрішню суть явища 
- ‘самоврядування’ (4), ‘порядок’ (3), ‘закон’ (3), ‘контакт’ (2), ‘неживе урядування’ (2), 
‘конституція’, ‘недосконалість’, ‘складнощі’, ‘на відстані’, ‘обов’язки, ‘свобода спілку-
вання’. 

Частина реакцій денотативної сфери не групують за значеннєвими сферами і, оче-
видно показують нерозуміння опитаними стимульного поняття: ‘студенти’ (2), ‘студент-
ство’, ‘сходи’, ‘стійкість влади’, ‘війна’, ‘влада сьогодення’, ‘буханки хліба’, ‘сучасна 
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ситуація в політиці’, ‘керування чимось несправжнім’, ‘фізика’, ‘вибір керівників на по-
сади в електронному уряді’, ‘прилади самі’, ‘визначають посади у ВР, Кабміні та ін.’, 
‘якась космічна система’ (по 1).

Емоційно-оцінні реакції конотаційного фрагмента негативні, подекуди підкреслено 
заперечні (понад 18% опитаних): ‘хаос’ (3), ‘безлад’ (3), ‘хаотично’, ‘невідомість’, ‘не-
вірно’, ‘щось незрозуміле’, ‘безглуздя’, ‘небезпечна’, ‘хаотичне’, ‘не справжнє’, ‘Мною 
керують через Інтернет. Як це?’, ‘посетитель зашел на форум’, ‘Це як?’, ‘Коли всі гово-
рять щось робити і ніхто нічого не робить’, ‘Ого!’, ‘Хана контакту’, ‘нікому не потрібне’, 
‘неможливо’, ‘нереально’, ‘незрозумілий’ ‘процес’, ‘зайве’, ‘брехня’ (по 1).

Асоціативне значення поняття електронне урядування формується єдиним ядерним 
компонентом ‘комп’ютер’, що майже точно копіює асоціативне значення поняття елек-
тронний уряд, тобто вони не усвідомлюються адекватно термінологічному значенню і 
практично є незрозумілими для опитаних.

Стимул електронна демократія викликав 107 різних реакцій, серед яких переважа-
ють іменники (61 %), значну кількість складають словосполучення (30%), менше інших 
засобів вираження (6% прислівників, 4% прикметників та ін.). Відсутні вербальні реакції 
лише у 4,3% інформантів.

Розподіл між денотативною та конотаційною семантичними сферами близький до 
попередніх асоціативних полів, він становить відповідно 77% та 23%.

Єдиний ядерний компонент знаходиться у значеннєвій сфері, пов’язаній з «бачен-
ням» свободи волевиявлення – ‘свобода’ (25), проте інші реакції переважно одиничні: 
‘свобода слова’ (6), ‘свобода права’ (2), ‘голосування’ (2), ‘незалежність’ (3), ‘закон’ (3), 
‘безвладдя’ (4), ‘гуманізм’, ‘народовладдя’, ‘необмеженість’ ‘прав’, ‘самостійність’, ‘не-
залежні висновки’, ‘вільні права у чоловічків з комп’ютера’, ‘свобода комп’ютерних ін-
новацій’, ‘свобода всіх в Інтернеті’, ‘придумана свобода’, ‘вибір’, ‘незалежний’, ‘змін-
ний ІР’, ‘всі вільні в Інтернеті’, ‘воля’, ‘розповсюджене народовладдя’ (по 1).

Значеннєвий фрагмент «технологія й атрибути процесу» (денотативна сфера) мало 
чим відрізняється від попередніх, оскільки виявляє реакцій на атрибутивну частину тер-
мінологічного словосполучення: ‘комп’ютер’ (7), ‘Інтернет’ (2), ‘комп’ютерна демокра-
тія’ (2), ‘комп’ютеризація’, ‘телевізор’, ‘техніка’, ‘вільне спілкування на всіх інтернетних 
сайтах’, ‘чат’, ‘ноутбук’, ‘мобільний телефон’, ‘збій системи’, ‘комп’ютеризовано’, ‘кі-
бер-люди’, ‘клавіатура’, ‘вірус’, ‘DSP матриця’, ‘роботи’, ‘заставка’ (по 1).

Значення діяльності для застосування процесу представлене неяскраво, низько-
частотними реакцями – ‘політика’ (7), ‘влада’ (2), ‘вибори’ (2), ‘вибирати’, ‘допомо-
га’, ‘управління’, ‘політизація’, ‘вирішення справ політики’ (по 1). Діяча, або точніше, 
суб’єкта / об’єкта діяльності інформанти вбачають доволі абстрактно, виявляючи це че-
рез широко значні слова-асоціати : ‘держава’ (3), ‘народ’ (2), ‘люди’ (4), ‘Україна’, ‘Пре-
зидент’, ‘парламент’, ‘Японія’, ‘суспільство’, ‘країна’ (пор 1). 

На межі між денотативним та конотаційним фрагментами асоціативного поля знахо-
дить доволі численна група реакцій, яку складно чітко окреслити за значенням, оскіль-
ки метафоричність формулювання «розмиває» понятійність і одночасно формує оці-
ночність: ‘демократія в Інтернеті’ (2), ‘влада машин’, ‘комп’ютерний світ’, ‘інкогніто’, 
‘енергетична демократія’, ‘віртуальна’, ‘штучна’ (3), ‘штучність’, ‘гнучкість’, ‘багато-
мовність’, ‘абстракціонізм’ (по 1) тощо.
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У конотаційній сфері наявна ділянка з позитивними оцінками, хоча й значно менша 
порівняно з негативними: ‘розвиток’ (2), ‘крок вперед’, ‘прогрес’, ‘класно!’, ‘вільно’, 
‘Всі вільні в Інтернеті’ (по 1). Негативні реакції майже не містять грубих оцінок і пев-
ною мірою повторюють елементи інших конотаційних фрагментів: ‘негативне’ (2), ‘без-
лад’ (3), ‘брехня’ (2), ‘нісенітниця’ (2), ‘хаос’, ‘анархія’, ‘бедлам’, ‘сміття’, ‘фантастика’, 
‘фантазія’, ‘бананова революція’, ‘ого’, ‘неможливо’, ‘свобода під прицілом’, ‘обман’, 
‘неправда’, ‘нікому не потрібне’, ‘непотрібно’, ‘несправедливість’, ‘Всі зациклені на 
Інтернеті’, ‘ілюзія’, ‘фальш’, ‘корупція’, ‘порушення’, ‘відсутність демократії’, ‘засти-
глий’, ‘занепад’ (по 1).

Асоціативне значення поняття електронна демократія формується однією ядерною 
реакцією ‘свобода’, що є майже копією асоціативного значення концептів демократія 
та демократичність. Специфіка термінологічного змісту аналізованого поняття не відо-
бражається асоціативним значенням, будучи розмито представленою в інших складни-
ках асоціативного поля.

Аналіз результатів експериментального дослідження приводить до таких висновків:
1) структура асоціативних полів й асоціативних значень стимулів електронний уряд, 

електронне урядування, електронна демократія свідчить про недостатнє розуміння мов-
цями позначуваних цими вербальними одиницями смислів;

2) поняття електронний уряд, електронне урядування, електронна демократія не 
сприймаються носіями української мови як концепти управлінського домену;

3) запровадження e-Government буде супроводжуватися значними складнощами у 
зв’язку з низьким усвідомленням, практично з нерозумінням, а подекуди й несприйнят-
тям нових реалій;

4) оскільки мовна свідомість, мовна картина світу інертні, змінюються протягом де-
сятиліть, то процес запровадження e-Government (без урахування інших чинників) буде 
супроводжуватися відчутним внутрішнім опором не лише споживачів управлінських по-
слуг, а й суб’єктів управління;

5) у вітчизняному інформаційному просторі варто формувати поле для “просування” 
та популяризації ідеї здійснення управлінської діяльності сучасними технологічними за-
собами.
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о СПоСоБаХ ПриСутСтвиЯ Лада и муЗЫКаЛЬном начаЛЕ  
в творчЕСтвЕ н.в. гогоЛЯ

Стаття присвячена розгляду музичного світу в творах М.В. Гоголя і ладу, який на-
буває свого інобуття в художньому творі і має різні прояви в творчості М.В. Гоголя. 

Ключові слова: художнє бачення, музичний образ, лад, роз-лад.
Статья посвящена рассмотрению музыкального мира в произведениях Н.В. Гоголя 

и лада, который приобретает свое инобытие в художественном произведении и имеет 
различные проявления в творчестве Н.В. Гоголя.

Ключевые слова: художественное видение, музыкальный образ, лад, раз-лад. 
The article is devoted to consideration of the musical world in works by  N.V. Gogol and the 

tune which acquires another being in an art work and has different manifestations. 
Key words: art vision, musical shape, tune, discord.

Гениальные творения Н.В. Гоголя принесли в музыку новые образы, расширили 
ее жанровые и тематические границы. Музыкальный мир в произведениях Н.В. Гого-
ля – многолик. Однако, «музыкальный образ» не совпадает с ладом в художественном 
творчестве Н.В. Гоголя. Попытаемся разобраться, как можно классифицировать раз-
личные проявления лада в произведениях Н.В. Гоголя: где, когда и как он может про-
явиться или отсутствовать. Н.В. Гоголь много рассуждает о сущности музыки как вида 
искусства. Творчество писателя пронизано созданной им музыкально-языковой стихией. 
Н.В. Гоголь считает музыку «восторженной», «стремительной». Музыка – наслаждение 
чувственное, она «страсть», «смятение души». С другой стороны, в статье «В чем же, 
наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» Н.В. Гоголь указывает на 
три живительных источника – народные пословицы, народные песни, слово церковных 
пастырей. Итак, народная песня является «источником живительным». Н.В. Гоголь го-
ворит «о важности народных песен» и в статье «О малороссийских песнях», он подчер-
кивает их «благозвучность», «душистость». Н.В. Гоголь увидел, как «самая яркая верная 
живопись» народной песни сочетается с «истинной поэзией» в ней. Народная песня для 
Н.В. Гоголя та вершина, на которой в истории каждого художества сходятся усилия ряда 
лет, порождая новую красоту: «Какую оперу можно составить из наших национальных 
мотивов!» [1, т. 6, с. 114]. «Звучность» и «живописность» народной песни мы видим в 
ранних повестях Н.В. Гоголя, проникнутых «южно-русским» ладом [2, с. 253], заключа-
ющим обаяние его поэтического слова. В «Вечерах» и в «Миргороде» песни органично 
вплетаются в ткань повествования [3, с. 125]. Песни звучат на украинских вечерницах: 
«…Только вечер, уже наверное где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни 
©  Любецкая В.В., 2011
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слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрыпка» [1, т. 1, с. 4]. Песни «льют-
ся», создавая праздничную, гармоничную атмосферу: «Звонкая песня лилась рекой по 
улицам села ***… парубки и девушки шумно собирались в кружок… выливать свое 
веселье в звуки…» [1, т. 1, с. 54]; а вот свадебные сцены «Вечеров на хуторе близ Дикань-
ки»: «На двор выкатили бочку меду… Музыканты грянули; дивчата, молодицы, лихое 
козачество в ярких жупанах понеслись» [1, т. 1, с. 148]; «в старину свадьба водилась не в 
сравненье с нашей… Сам Корж не утерпел… С бандурою в руках… припевая… пустил-
ся старичина… вприсядку» [1, т. 1, с. 49]; «странное, неизъяснимое чувство овладело… 
зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта, в сермяжной свитке… все 
обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие» [1, т. 1, с. 36]. Наблюдая 
над музыкальной тематикой и образностью художественных произведений Н.В. Гоголя, 
обратим внимание и на пронизанные лиризмом и ладностью строки в «Старосветских 
помещиках», где невероятно гармоничны «поющие двери»: «Но самое замечательное в 
доме – были поющие двери… пение дверей раздавалось по всему дому…» [1, т. 2, с. 11]. 

Дисгармония мира у Н.В. Гоголя выражается также через музыку или же через ее 
угасание, отсутствие. Тишина, безмолвие оказывается не средоточием изначальной 
смысловой полноты, молчанием, а своей противоположностью, вне лада пребывающей 
«немотой». В заключительной сцене повести «Сорочинская ярмарка», среди общего ве-
селья, где «все неслось», «все танцевало», появляются безжизненные «ветхие лица ста-
рух», от которых «веет могилой». Новый, смеющийся, живой человек – это полнокров-
ная жизнь, согласие, гремящая песня, а старухи – тень жизни. Они бессмысленно под-
плясывают народу, их жизнь, как и жизнь песни, постепенно угасает. Радость и полнота 
рождественской службы в «Ночи перед Рождеством» оказывается омраченной для всего 
народа, «дребезжащий» голос не может заменить «напев» пропавшего кузнеца. В 
«Страшной мести» не поют казаки, переправляясь через Днепр, ибо опечалены они по-
явлением на свадьбе недоброго гостя – колдуна, и угрюмое их молчание – предвестник 
новой встречи с «нечистой силой» и с неминуемой бедой: «Отчего не поют козаки? ... 
Как им петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило призадумался…» [1, т. 1, 
с. 148], – и далее: «…все стихло… Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался 
в козацкие жилы. Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мерт-
вец» [1, т. 1, с. 150]. Отчетливо проявляются дисгармония и саморазрушение человече-
ской души, не желающей прибывать «в ладу», в повести «Вий», где Хома Брут танцует 
один, без музыки: «…Философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: «Музыкантов! не-
пременно музыкантов!» – и, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на рас-
чищенном месте отплясывать тропака» [1, т. 2, с. 189]. Его душа на распутье, иррацио-
нальная сила захватывает героя, он отдаляется от людей. «Для народного же танца харак-
терно последовательное превращение зрителей в исполнителей» [4, с. 16]. В «Вие» не 
удается растопить холодного любопытства зрителей. Стойкое неучастье в танце без му-
зыки «есть уже выражение той страшной межи, которая пролегла между подпавшим под 
действие гибельных сил Хомой и остальным миром» [4, с. 16]. «Нечистота» души несет 
живому зло и беду, оттого Хома и танцует как неживой, как «заправский автомат». Кате-
рина в «Страшной мести» также нелепо танцует в одиночестве и тишине. Ее рассудок 
замутнен, она отчуждена от гармоничного мира: «Неслась… безумно поглядывая на все 
стороны и упираясь руками в боки. С визгом притопывала она ногами; без меры, без 
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такта… и, казалось, или грянется наземь, или вылетит из мира» [1, т. 1, с. 176–177]. 
Вспомним и танец колдуна в «Страшной мести», он, еще не распознанный, «протанце-
вал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу… Когда же есаул 
поднял иконы… губы засинели, подбородок задрожал и заострился… изо рта выбежал 
клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик» [1, т. 1, с. 147] (ср. со сценой из 
«Тараса Бульбы», где танцующие объединяются под веселую музыку). Более серьезный 
раз-лад мы видим в «Тарасе Бульбе», где «густые звуки» и «гром» органа в католическом 
костеле заставляют забыть Андрия «очаровательную музыку мечей и пуль», ввергают 
его в противоречия и толкают на путь предательства товарищеского единства: «В это 
время величественный стон органа наполнил вдруг всю церковь… перешел в тяжелые 
раскаты грома… обратившись в небесную музыку… и дивился Андрий с полуоткрытым 
ртом величественной музыке» [5, т. 2, с. 473]. Выхождение из соборного товарищества 
оборачивается несвободой индивида: такова судьба младшего сына Тараса Бульбы, кото-
рый совершил безблагодатное своеволие, отрекаясь от отца, брата и Отечества, он, по 
сути, отрекается и от своей веры: «И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцар-
ства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви бо-
жьей!» [1, т. 2, с. 92]. Смысл собственного бытия отождествляется со служением сверх-
личному началу. «Православная мудрость видит несвободу в отказе от следования над-
личностным истинам веры. Критерием истины здесь могут служить единственно слово 
Спасителя…: «Нет большей любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Ин, 15:13)» [6, с. 408]. Границы человеческого существа и его Родины едины в этом 
мире «товарищества», только в любви и может полнее всего осуществить себя свобода 
человека, и четко звучит утверждение автора повести: «нет силы сильнее веры» [1, т. 2, 
с. 146]. Конечно, Н.В. Гоголь замечает, что «вся Сечь молилась в одной церкви и готова 
была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воз-
держании» [1, т. 2, с. 63]. Это замечание указывает на внешнюю религиозность казаков, 
и отвержение поста ослабляет дух, приводит к своеволию и к страшному предательству 
веры. В работе В.Д. Денисова «Изображение козачества в раннем творчестве Н.В. Гого-
ля» детально рассматриваются противоречия, сформировавшие, а затем разрушившие 
«козацкую вольницу», «товарищество». Укреплять же дух надо «истинным благочести-
ем»: «Причина всех трагических бед народных была обозначена ясно: греховное богоот-
ступничество. Назван был и путь избавления от бед: возвращение к Богу и покаяние» [6, 
с. 415]. Примером духовного раз-лада является и образ колдуна в «Страшной мести», 
стоящего особняком от людей и от Бога, а заключенный им союз – дьявольский. Изна-
чально этот образ нам подан при помощи частицы «не» (ср. с описаниями «погибшего 
козака» Андрия): «Явлению колдуна на пире предшествует рассказ о том, как не приехал 
на пир отец жены Данилы Бурульбаша: «…Гости дивятся белому лицу пани Катерины; 
но еще больше дивились тому, что не приехал с нею… старый отец…» [4, с. 39]. Отец 
Катерины «верно, много нарассказал бы дивного… Там все не так: и люди не те, и церк-
вей христовых нет…» [1, т. 1, с. 146]. Данило замечает и то, что «не захотел выпить 
меду! Горелки даже не пьет… он и в господа Христа не верует», и далее: «…отец твой не 
хочет жить в ладу с нами… Не хотел выпить за козацкую волю! Не покачал на руках ди-
тяти… Нет, у него не козацкое сердце» [1, т. 1, с. 151]. Такая же установка (выявить чуж-
дость) в описании оружия в замке колдуна: «Висит оружие, но все странное: такого не 
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носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане…». Все это знаки нечеловеческой, 
запредельной силы [4, с. 42]. Даже фамильное кладбище колдуна не похоже на обычное 
кладбище, где «гниют его нечистые деды»: «ни калинки не растет меж крестами, ни тра-
ва не зеленеет, только месяц греет их» [1, т. 1, с. 149]. Бытовые странности отца Катери-
ны повергают Данила в уныние, он «не так… делал все, как православный» [1, т. 1, 
с. 159], он «не хочет жить в ладу». Для колдуна «лад» и не возможен, ведь он – богоот-
ступник. Тоску по ладу мы видим в повести, предшествующей «Страшной мести», «Ве-
чере накануне Ивана Купала». Заключив, как и колдун, сделку с дьяволом, Петрусь полу-
чает клад, но проливает человеческую кровь и теряет душу: «Собравши все силы, бро-
сился бежать он. Все покрывалось перед ним красным цветом. Деревья, все в крови, ка-
залось горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало…» [1, т. 1, с. 48]. Кровавый свет 
в этой картине – отражение общей катастрофы, страдания, «стон» всего окружающего, 
предвестник близящихся несчастий. Петрусь, покинув Медвежий овраг и лес, оставил 
там чудесный цветок папоротника, а с ним и память об ужасной ночи. И начинают жить 
Пидорка да Петрусь, «словно пан с панею»: «Однако же добрые люди качали слегка го-
ловами, глядя на житье их. «От чорта не будет добра, – поговаривали все в один голос. 
– Откуда, как не от искусителя люда православного, пришло к нему богатство?»... Гово-
рите же, что люди выдумывают! Ведь в самом деле, не прошло и месяца, Петруся никто 
узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, бог знает… Все думает и как будто бы хочет 
что-то припомнить» [1, т. 1, с. 49–50]. Страх, тоска, томление, а после и гнев, бешенство 
овладевают Петрусем. Он измучен тщетным своим припоминанием, ни любовь, ни до-
статок не радуют его. Жизнь не в жизнь стала героям: «Одичал, оброс волосами, стал 
страшен Петрусь… Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни ус-
мешки: изныла, исчахла, выплакала ясные очи» [1, т. 1, с. 51]. Прежнего уклада уже не 
восстановить, он трагически рухнул, обернувшись раз-ладом. Петро все же припомина-
ет свой грех, но ничего изменить уже нельзя – он погибает, а «нечистый» клад оборачи-
вается черепками. Пидорка дает обет идти на богомолье, только в Киевской лавре, по-
каявшись, можно приобщиться к Царству Небесному (возможность достижения лада в 
земной жизни): «…Козак рассказал, что видел в лавре монахиню… беспрестанно моля-
щуюся… Что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова; что пришла она пешком 
и принесла оклад к иконе божьей матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все 
зажмурились, на него глядя» [1, т. 1, с. 52]. Раз-лад проявляется и через пошлость, окру-
жающую Мир-город в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем». Реальным воплощением дьявола (в «Светлом Воскресенье» писатель при-
ходит к выводу: «Диавол выступил уже без маски в мир» [7, с. 267]) на земле, по пред-
ставлению Н.В. Гоголя, являются скука, пошлость и тоска, которыми он околдовывает 
человечество. Зло входит в мир через человека, душа которого, изначально светлая и 
добрая, извращается и омертвевает. В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» представлена анекдотическая ссора и тяжба двух миргород-
ских приятелей – Перерепенко и Довгочхуна, рассказ о которых заканчивается знамени-
тыми словами, открывающими страшное – память о ладе утрачена, но душа болит – по 
ладу: «Скучно на этом свете, господа!». Первоначальное благополучие жизни героев из-
меняет ссора, и молниеносно из закадычных приятелей Иван Иванович и Иван Никифо-
рович делаются заклятыми врагами: «Итак, два почтенные мужа, честь и украшение 
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Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздор, за гусака» [1, т. 2, с. 208]. С 
нескрываемым сарказмом описывает Н.В. Гоголь Миргород, в котором имели место дан-
ные события. Какой духовности и высоты помыслов можно ждать от жителей города, 
главной примечательностью которого являлась «удивительная лужа». Мир-город, перво-
начально удивительно тихий, наполняется шумом из-за разразившегося сражения между 
двумя бывшими друзьями. Разрушены мир и гармония «мирного города». Подспудное 
присутствие лада и одновременно осознание его хрупкости – в «Старосветских поме-
щиках». В основе жизни старосветских помещиков лежит покой, который «в христиан-
ской традиции мыслится как самоприсущее свойство всесовершенства Творца, а также и 
совершенства святости» [6, с. 403]. Покой усадьбы старичков есть символическое от-
ражение покоя Горнего мира. Земная жизнь по своей сути есть раз-лад: божественное 
начало переходит к обособлению, приобретая, таким образом, мирское, несовершенное 
существование. Но мир старосветских помещиков приобщен к ладу и взыскует его в по-
вседневной жизни. Благословенная их земля родит в изобилии, земной рай предстает в 
облике щедрого и обильного сада, но Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне «так 
мало было нужно». Этот зыбкий мир огражден от суеты внешнего мира, «внематериа-
лен», над ним не тяготеет проклятие время-смерть. Но главное, что скрепляет все бытие 
старосветского мира, есть любовь, названная «привычкой», которая противопоставляет-
ся страстям плотским. Для А.М. Ремизова любовь и привычка вещи несовместимые: 
«привычка» забывается, «страсть» проходит, а «любовь» – судьба. В повести есть проти-
вопоставление любви и страсти, но не любви и привычки: «Эта любовь уже привычна в 
той мере, в какой привычкою становится для человека его каждодневное молитвенное 
обращение к Богу… Такая привычная любовь становится одним из средств богопозна-
ния» [6, с. 404]. Единство привычной любви и уклада не статично, а на постоянном и 
неотвратимом пути к обновлению. Здесь не может быть противопоставлений и раз-лада, 
а только движение от одного жизненного цикла к другому, сохраняя любовь и благодать 
земную. Н.В. Гоголь совершает открытие – интенсивность чувства не значит истинность 
(вспомним историю некоторого молодого человека, у которого умерла возлюбленная). 
Над привычной и подлинной любовью не властно время, поэтому через пять лет Афана-
сий Иванович при воспоминании о Пульхерии Ивановне заплакал: «…слезы, как ру-
чей… лились ливмя… накопляясь от едкой боли уже охладевшего сердца» [1, т. 2, с. 28–
29]. Любовь старосветских помещиков лишь отсвет любви божественной, и все равно 
«сила этой любви так велика, что дает спокойно умереть человеку» [2, с. 22]. «Мы скоро 
увидимся на том свете!» – говорит Пульхерия Ивановна. «Положите меня возле Пульхе-
рии Ивановны», – последнее слово Афанасия Ивановича. И все-таки смерть заставляет 
задуматься над тем, что бытие земное так зыбко, «…сам Гоголь… только «иногда», «на 
минуточку», «на краткое время» соглашается попасть в этот рай… Для нас уже это «по-
терянный рай» [2, с. 23]. Уже в самых невинных подшучиваниях Афанасия Ивановича 
над своей супругою слышатся грозные, хоть и слабые, отзвуки подсознательного ощуще-
ния хрупкости их земного счастья. Страх в мире старосветских помещиков – потерять 
благословение Божие и оказаться вне благодати, вне лада. Это не страх, граничащий с 
ужасом, как в «Страшной мести» и «Вие», где раз-лад заполнил душу героев. Храня 
тайну взаимности, старики опекают друг друга, и оттого горько потерять им душевный 
мир. В «Тарасе Бульбе» тоже хранится память о ладе и укрепляет волю к нему право-
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славное казачество, оно сосредоточено на достижении лада посредством уз «братского 
товарищества», которое сильнее любви Повесть эта стала апофеозом мужества, отваги и 
патриотизма; основой жизни является вольность и «товарищество», одухотворенные 
чувством любви к Родине и к истинной вере русского народа. «Товарищество», как и 
православная соборность, противоположно «западническому индивидуализму и эгоцен-
тризму» [6, с. 407]. Товарищество – это такое пространство, проникнутое ладом, где каж-
дому и всем есть место. «Разумеется, товарищество еще не совпадает с соборностью во 
всей полноте, оно есть своего рода низшая ступень ее, но осмысление идеи «Тараса 
Бульбы» без этой категории останется неполным» [6, с. 408]. 

Мышление «музыкальными ассоциациями», формирующими представление о выс-
шем предназначении искусства, с силой отразились и в позднем творчестве писателя. В 
поэме «Мертвые души», где Н.В. Гоголь превозмог границы романного жанра, появляет-
ся символическая картина Руси, «где наряду с образами бескрайних дорог и знаменитой 
тройки» [3, с. 126] звучит «затянутая вдали» песня: «Но какая же непостижимая, тайная 
сила влечет к тебе?.. Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? 
… Русь! Чего же ты хочешь от меня?» [1, т. 5, с. 230]. Здесь изображена не «звучащая 
песня», но «песенное слово», которым Н.В. Гоголь воспел всю высоту жизни, являя в 
этой же поэме «всю пошлость жизни… сатирическим пером, – показал именно это, важ-
нейшее: как ни будь низка низость века сего, она никогда не будет полной правдой… 
потому что на ней эта жизнь не кончается» [8, с. 19]. Эта песня – явленность лада: «Из 
песни – вся последующая поэзия во всем ее многообразии. Из песни – вся последующая 
музыка во всем ее многообразии. Из песни вся последующая человеческая мудрость. То, 
о чем нельзя сказать, можно пропеть, потому что песня больше, чем та область, в которой 
правят разговоры» [9, с. 301]. Созидающая и объединяющая сила музыки пробуждает 
душу, но и таит в себе духовную опасность. Звучность, эмоциональная насыщенность 
произведения, проникновенность – завет русской музыки, который необходимо принять 
для сочинительства в русском духе и складе. С этого внимательного отношения к задум-
чивости народной песни (к народным корням) и начался Н.В. Гоголь как величайший 
художник. 

И все же мелодико-поэтическое содержание художественного произведения у Н.В. 
Гоголя не может исчерпываться только «музыкальностью». От «звучности» народной 
песни ранних повестей, пронизанных «южно-русским» ладом, по А.М. Ремизову («Со-
рочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленни-
ца», «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть» – цикл «Вечера»), Н.В. Гоголь все 
более переходит к его явному присутствию в последующем творчестве («Старосветские 
помещики», «Тарас Бульба» – цикл «Миргород», поэма «Мертвые души»). В повестях 
цикла «Миргород» мы говорим о подспудном присутствии лада, о его взыскании, об 
осознании его хрупкости («Старосветские помещики»), о его живом ощущении и явлен-
ности, если нам явленно зрелище внутренней гармонии героев, которые своей жизнью 
укрепляют волю к ладу («Тарас Бульба»). Дисгармония мира выражается у Н.В. Гоголя 
через угасание или отсутствие музыки («Сорочинская ярмарка», «Ночь перед Рожде-
ством», «Вий»; «Страшная месть», «Тарас Бульба»). Все зло (от страшного до пошло-
го), изображенное Н.В. Гоголем, убого и бессодержательно в себе («Страшная месть», 
«Вий», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). Из 
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него ничего не получается кроме разрушения, раз-лада – последней ступени после вне 
лада пребывающих героев, тоскующих по ладу и стоящих особняком от божьего мира 
(«Вий»; «Вечер накануне Ивана Купала», «Страшная месть», «Тарас Бульба»). Предмет-
но не останавливаясь на позднем творчестве Н.В. Гоголя («Выбранных местах из пере-
писки с друзьями», «Размышлениях о божественной литургии»), отметим, что писатель 
выходит в этих творениях за пределы художественности и становится орудием саморас-
крытия лада, который сродственен божественному имени. 
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ЛЕКСичЕСКаЯ ЭКСПЛиКаЦиЯ оБраЗа врЕмЕни  
в ЭПиСтоЛЯрном наСЛЕдии н.в. гогоЛЯ

Статья посвящена лексическому выражению философской категории «время» в 
письмах Н.В. Гоголя как фрагменту картины мира творческой личности. Затрагива-
ется понятие индивидуального жизненного хронотопа писателя и его лингвистическая 
организация.

Ключевые слова: темпоральная лексика, картина мира, хронотоп, вербальная ре-
презентация.

Стаття присвячена лексичному вираженню філософській категорії «час» в листах 
М.В.Гоголя як фрагменту картини світу творчої особи. Зачіпається поняття індивіду-
ального життєвого хронотопа письменника і його лінгвістична організація. 

Ключові слова: темпоральна лексика, картина світу, хронотоп, вербальна репре-
зентація.

This article is devoted to the lexical expression of the philosophical category of time in  
N.V. Gogol’s letters as the fragment of the world picture of the creative personality. The conception 
of the writer’s individual life chronotop and its linguistic explication is also under consideration.

Key words: temporal vocabulary, world picture, chronotop, verbal representation.

Время является такой независимой переменной величиной, с изменением которой 
меняются практически все величины во вселенной. Это становится решающим для ин-
теллектуального и духовного развития человека. Отношение между временными рам-
ками своей жизни и «вечными», духовными вопросами приводит к связи человека и 
времени, ставя эту философскую категорию на одно из первых мест в системе ценност-
ных ориентаций, особенно если речь идёт о жизненном мире творческой личности. С 
другой стороны, творчество – это не только создание произведения, но и построение 
определённой субъективной картины мира со своими пространственно-временными ко-
ординатами. С этой точки зрения несомненный исследовательский интерес представляет 
картина мира Н.В. Гоголя – писателя, умевшего находить глубокий жизненный смысл в 
повседневности, обыденности и оставшегося и по сей день во многом неразгаданной и 
непостижимой личностью.  

Ключом к пониманию многих фрагментов картины мира писателя становится его 
личная переписка. С.Т. Аксаков, друг и многолетний адресат Н.В. Гоголя, писал: «Гоголь 
выражается совершенно в своих письмах… Какое наслаждение для мыслящих читате-
лей проследить, рассмотреть в подробности духовную жизнь великого писателя и высо-
конравственного человека!» 

©  Бурдина Е.А., 2011
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Н.В. Гоголя нередко называют самым эпистолярным русским писателем. Для него, 
проводившего много времени в путешествиях, письма играли огромную роль, поскольку 
зачастую были единственной связью с родными и друзьями. Ю.В. Манн говорил, что 
письмо в неменьшей степени «художественный образ и часть гоголевской биографии» 
[1: 141]. Писатель чувствует бег времени, его влияние на материальные и духовные объ-
екты действительности, мысль о времени постоянно присутствует в его сознании,  что, 
несомненно, как следствие, не может не отразиться на языковом уровне. 

Важную роль в переписке Н.В. Гоголя играет мотив своевременности. Семантиче-
ским противопоставлением «время – не время» наделяются многие темпоральные лексе-
мы. Это может быть своевременность разговора с адресатом и своевременность его вос-
приятия мыслей писателя: Но об этом придёт время поговорить после. Ни ты не готов 
ещё слушать, ни я не готов ещё говорить (А.С. Данилевскому, 14 (26) февраля 1843). 
Или своевременность того или иного социального поведения в оценке Гоголя: Ко мне 
дошли слухи, что вы слишком привязались к некоторым внешностям, как-то: носите 
бороду, русский кафтан и проч. <…> Я сам питаю отвращение к нашему обезьянскому 
европейскому наряду...; но знаю, что до времени от многого следует воздержаться и 
наложить на себя запрет (К.С. Аксакову, около 8 (20) ноября 1845). 

Обладая хорошими организаторскими способностями, Н.В. Гоголь руководил в 
письмах изданием и постановкой своих произведений. Уловить необходимый момент 
для этих важных событий – такой, чтобы они совпали с чаяниями публики, власти и 
времени, – было для писателя необыкновенно важным: Если б у меня было какое-ни-
будь имущество, я бы сей же час отдал бы всё своё имущество с тем только, чтобы 
не помещать до времени моих произведений (М.П. Погодину, вторая половина апреля 
(до 28-го) 1842). Говоря об этом, писатель отвлекается от наставлений и нравоучений и 
проявляет неожиданный практицизм: «Ревизора», я полагаю, не отложить ли до осени. 
Время близится к лету; в это время книги сбываются плохо и вообще торговля не дви-
жется. <…> По крайней мере, так говорит благоразумие и опытность (С.Т. Аксакову, 
1 (13) марта 1841). Особо трепетное отношение, с точки зрения этого аспекта, проявляет 
Гоголь к своему главному труду всей жизни – «Мёртвым душам». Он нередко говорит, 
что не наступило время для того, чтобы произведение увидело свет, при этом публика, 
от которой зависит, как примут новое творение, оценивается крайне нелестно: Публика 
может быть умна и справедлива, когда имеет уже в руках что надобно рассудить и 
<над чем> поумничать. А в желаниях публика всегда дура, потому что руководствует-
ся только мгновенною минутною потребностью. Да и почему знает она, что такое 
будет во 2-м томе? Может быть, то, о чём даже ей не следует знать и читать в те-
перешнюю минуту, и ни я, ни она не готовы для 2-го тома (Н.Я. Прокоповичу, 16 (28) 
мая 1843); «Мёртвые души» тоже тянутся  лениво. Может быть, так оно и следует, 
чтобы им не выходить теперь. Дело в том, что время ещё содомное. Люди, доселе не 
отрезвившиеся от угару, не годятся в читатели… (П.А. Плетнёву, 15 декабря 1849). 
Не только читатели, но и само время в его семантическом наполнении «эпоха, период (в 
жизни человечества, какого-либо народа, государства, общества)» [2 (2: 806)] жестоко 
критикуется Гоголем, о чём свидетельствует употребление лексических маркеров раз-
врат, сутолока, переходное состояние, сумасшедшее, бедно, придающих негативную 
коннотацию темпоральным лексемам время, эпоха: При всём видимом разврате и су-
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толоке нашего времени… (Н.М. Языкову, 14 (26) декабря 1844); …в эпоху нынешнего 
переходного состоянья общества… (В.А. Жуковскому, 29 декабря 1847); Время настало 
сумасшедшее. Умнейшие люди завираются и набалтывают кучи глупостей… (В.А. Жу-
ковскому, 3 апреля 1849). 

Современное восприятие написанного противопоставляется процессу творчества, 
осознанию его автором как вечного в противовес временному и суетному «нынешнему 
веку»: Одна только слава по смерти… знакома душе неподдельного поэта. А современ-
ная слава не стоит и копейки (Н.Я. Прокоповичу, 13 (25) января 1837). Время при этом 
традиционно наделяется семой «судья»: Ты видишь, что многое здесь темно и неясно, 
предоставим же лучше времени: оно одно может разрешить, уяснить (П.А. Плетнёву, 
между 19 ноября (1 декабря) и 2 (14) декабря 1844). Такое время осмысляется как теку-
щее вовне, объективное. 

С другой стороны, письма Гоголя наполнены субъективным восприятием времени. 
Время характеризуется быстротечностью, но это разное течение времени. Его быстро-
течность, передаваемая лексемами бегут, летит, нет свободного часу, быстро, может 
объясняться заполненностью занятиями, творческим вдохновением: Дни бегут в заня-
тиях, время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час (В.А. Жуковскому, 
29 декабря 1847); Всё время моё отдано работе, часу нет свободного. Время летит 
быстро, неприметно (С.М. Соллогуб, А.М. Вьельегорской, 20 октября 1849). Однако в 
другие моменты Гоголь с горечью чувствует ускользающее время, когда вдохновение его 
покидает; главенствующими лексемами в этом случае становятся невозвратно, не успе-
ваешь: …строки лепятся вяло, а время летит невозвратно (В.А. Жуковскому, 14 дека-
бря 1849);  Дело моё идет крайне тупо. Время так быстро летит, что ничего почти 
не успеваешь. Вся надежда моя на бога, который один может ускорить моё медленно 
движущееся вдохновение (С.Т. Аксакову, после 9 января 1852). 

Время может тянуться медленно в ожидании желаемого, особенно в нетерпеливой 
юности: …считаю каждую минуту, каждое мгновенье, бегаю на почту… – Пишет Го-
голь матери в 16 лет; Ты живёшь уже в Петербурге…, а мне ещё не ближе полутора 
года видеть тебя, и эти полтора года длятся для меня нескончаемым веком – и в 18 лет 
своему товарищу Г.И. Высотскому. 

В двух последних примерах в пределах одного контекста мы видим употребление как 
лексем с семантикой времени (минута, мгновенье, полтора года, век), так и с простран-
ственным значением (почта, наименование топонима Петербург). Такое пересечение 
времени и пространства довольно частотно в эпистолярном наследии Гоголя. Подобное 
неразрывное единство этих двух философских величин, переходящее в их полное сли-
яние при осмыслении конкретного целого, получило название в литературоведении на 
уровне художественного произведения хронотоп [3], в лингвистике же на уровне текста –  
континуум [4]. Часто этот синкретизм находит своё выражение в абстрактно-простран-
ственно-временных и конкретно-пространственно-временных ассоциациях.

Под абстрактно-пространственно-временными ассоциациями понимается сопостав-
ление в контексте лексем, выражающих абстрактные понятие времени и пространства, 
то есть соотношение абстрактное время – абстрактное пространство или наоборот: 
…ни разу не ответили вы мне на мои… расспросы относительно вашего местопребы-
вания на будущее время… (В.А. Жуковскому, 16 (28) марта 1843); О моих соображениях 
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я уже не говорю. Это потребовало бы места и времени… (Н.Я. Прокоповичу, 16 (28) 
мая 1843).

Конкретно-пространственно-временные ассоциации же могут быть представлены 
несколькими вариантами.

1. Сопоставлением лексем, выражающих абстрактное временное понятие и конкрет-
ное пространственное, т.е. соотношение абстрактное время – конкретное простран-
ство, которое чаще всего выражается посредством употребления топонимов: …прожи-
ви в Москве, хотя для того, чтобы иметь время хорошенько обдумать… (А.С. Дани-
левскому, 14 (26) февраля 1843); Петербург берёт столько времени (М.П. Погодину, 
начало октября 1848). В некоторых случаях абстрактность времени может отодвигаться 
на периферию и уточняться посредством определённых контекстных конкретизаторов. 
Это, в частности, могут быть лексемы, содержащие характеристику времени года (теп-
ло, хорошая погода): Между тем я сижу ещё в Вене. <…> Время стоит прекрасное. 
Тепло и вечно хорошая погода (С.П. Шевырёву, 29 августа (10 сентября) 1839). 

2. Сопоставлением лексем, выражающих конкретное временное понятие и абстракт-
ное пространственное, т.е. соотношение конкретное время – абстрактное простран-
ство. В таких употреблениях пространство чаще всего передаётся через метафору: Мне 
кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии <…> на 
славу векам (В.А. Жуковскому, 10 сентября 1831); …вырвать у меня последний кусок 
хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчуждения от мира и всех его 
выгод… (П.А. Плетнёву, 16 (28) марта 1837); …встреча эта будет в несколько раз ра-
достней встречи двух товарищей-школьников, столкнувшихся внезапно в стране скуки 
и заточенья, после долгих лет разлуки (А.С. Данилевскому, 14 (26) февраля 1843).

3. Сопоставлением лексем, выражающих конкретные временные и пространствен-
ные понятия, т.е. соотношение конкретное время – конкретное пространство. Это 
самое частотное употребление в письмах Гоголя. При такой локально-темпоральной 
смысловой связи одно из значений может передаваться либо эксплицитно, то есть через 
употребление лексем, входящих в ЛСП или ЛСГ времени или пространства, либо через 
характерные черты определённых временного промежутка или локальной экспликации, 
то есть ассоциативно: например, номинация сезона + наименование города по функции 
и прилагательное, образованное от топонима (Приход весны в нашу пыльную столицу, 
которая вовсе не похожа на весну, заставляет меня с сожалением вспоминать о нашей 
малороссийской весне (М.И. Гоголь, 22 мая 1829)); лексемы со значением длительности 
времени (кратковременности) + лексемы с семантикой пространства, меры длины и то-
понимы (Боже мой, сколько бы экземпляров я бы отдал за то, чтобы увидеть вас хоть 
на минуту. Если бы, часто думаю себе, появился в окрестностях Петербурга какой-ни-
будь бродяга… и украл этот несносный кусок земли, эти двадцать четыре версты от 
петербурга до Цар. С<ела>… (В.А. Жуковскому, 10 сентября 1831)); лексемы со значе-
нием длительности времени в градационном употреблении + локальная лексема с семой 
«место рождения» (С каждым годом, с каждым месяцем разрываются… узы, связыва-
ющие меня с нашим холодным отечеством (А.С. Данилевкому, 4 (16) мая 1838)); наи-
менование временного промежутка через конкретизатор-антропоним + топоним (Отзы-
вы ваши о помещике вообще отзываются временами Фонвизина. С тех пор много… 
изменилось в России… (В.Г. Белинскому, конец июля – начало августа 1847)); лексема, 
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содержащая сему замкнутого пространства + лексема кратковременности с конкрети-
затором-указательным словом и пространственным предлогом (Я пишу к тебе письмо, 
сидя в гроте на вилле у кн. Волконской, и в эту минуту грянул… роскошный дождь, на 
жизнь… всему пестреющему около меня прозябению (А.С. Данилевскому, 1 (13) мая 
1838)). Последняя иллюстрация демонстрирует, кроме того, «многослойность» про-
странства: меньший локус (грот) находится внутри большего (вилла). Подобный пример 
находим в письме М.П. Погодину, 20 мая (1 июня) 1847 года: Ты в Москве, где и утром 
и вечером отверсты двери церковные, где несколько раз в день обедня и всякий вечер 
всенощная, где, наконец, есть и духовники, кому исповедать свою душу.  Контекст богат 
переплетением локально-темпоральных смыслов и ассоциаций. Здесь есть и лексика, 
входящая в ЛСП (утро, вечер) и АСП (обедня, всенощная) времени и показывающая ши-
роту возможностей верующего человека, и лексемы-локусы во взаимоотношении «одно 
в другом» (больший – Москва, меньший – церковь («двери церковные»)), выражающие 
пространство вовне, и лексема душа, реализующая потенциальную сему «внутренне 
пространство». Последний случай употребления довольно частотен в эпистолярии Го-
голя: Несмотря на моё болезненное состояние…, я слышу и знаю дивные минуты. Соз-
дание чудное творится и совершается в душе моей (С.Т. Аксакову, 21 февраля (5 марта) 
1841); С минут твоего выбытия в душе моей залегла пустота… (Г.И. Высоцкому, 19 
марта 1827). В отдельных случаях сему внутреннего пространства реализует лексема 
голова: Печальные мысли наперерыв теснятся в моей голове и не дают мне ни минуты 
насладиться спокойствием (М.И. Гоголь, 26 мая 1825).

«Многослойным» может быть и время: Это великий перелом, великая эпоха моей 
жизни (В.А. Жуковскому, 16 (28) июня 1836). Знаменательность события передаётся 
употреблением лексемы эпоха – «большой промежуток времени, характеризующийся 
какими-либо выдающимися событиями, явлениями, выделяемый по каким-либо харак-
терным особенностям» [2 (17: 1904)]. В таком контексте в семантической структуре лек-
семы эпоха активизируются семы «выдающиеся», «события», «характерные», «особен-
ности». Семантический план лексемы эпоха накладывается на семему лексемы жизнь – 
«время (целиком или частично) от рождения до смерти живого существа, век» [2 (4: 142)]. 

Хронотоп может быть представлен перифрастическим описанием временного перио-
да через придаточное предложение в сочетании с указательным словом: С того времени, 
как только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился на 
чужбине (М.П. Балабиной, январь 1842) – обратим, кроме того, внимание на противо-
поставление локальных лексем родная земля – чужбина, приобретающих здесь ещё и 
оценочное значение.

В других случаях хронотоп репрезентируется через отношения:
1) «внутреннего» (душа, жизнь) и «внешнего» (удаление из отечества, предлог вне) 

пространства в совокупности со временем, выраженным темпоральным прилагатель-
ным (нынешнее): Никакое развлечение, никакая страсть не в состоянии была на минуту 
овладеть моею душою и отвлечь меня от моей обязанности. Для меня нет жизни вне 
моей жизни. И нынешнее моё удаление из отечества, оно послано свыше… (В.А. Жу-
ковскому, 16 (28) июня 1836);

2) ограниченного, замкнутого (стены столицы, маленький Нежин, могила) и неогра-
ниченного (воздух, деревня) пространства в совокупности со временем, выраженным 
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темпоральными лексемами мгновение, лето, время, теперь: Как бы хотелось мне хотя 
на мгновенье оторваться от душных стен столицы и подышать хотя на мгновение 
воздухом деревни! <…> Как подумаю о будущем лете… Вы помните… как я всегда рвал-
ся в это время на вольный воздух, как для меня убийственны были стены даже малень-
кого Нежина. Что же теперь должно происходить в это время, когда столица пуста 
и мертва, как могила… (М.И. Гоголь, 2 февраля 1830);

3) векторной разнонаправленности и однонаправленности пространства в совокуп-
ности с разнообразными экспликаторами времени. Так, пространство может сочетать 
и локальную обширность, статичность (Рим, родина, воздух), и сворачиваться, уходить 
внутрь (душа), иметь вертикальную направленность (небо) и горизонтальную (даль); 
временной же фрагмент хронотопа репрезентируется лексемами повторяемости (второй 
раз, опять, тот же, та же) и предшествования, «доземного» существования (прежде 
меня): И когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше преж-
него! …будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я <…> родину 
души своей я увидел, где душа моя жила ещё прежде меня, прежде чем я родился на 
свет. Опять то же небо… Тот же чистый воздух, та же ясная даль. Тот же вечный 
купол, так величественно круглящийся в воздухе (М.П. Балабиной, апрель 1838).

Говоря о векторной характеристике хронотопа, нельзя обойти вниманием такую его 
составляющую, как хронотоп дороги. Хронотоп дороги не просто указывает на взаи-
мосвязь времени и пространства в языке, но и заставляет говорить о триаде: единстве 
времени, пространства и движения, которое, с философской точки зрения, объясняется 
особым пониманием активности материи и её темпоральным содержанием в древности, 
что подтверждает этимология самой лексемы  время – «кипеть, вертеться».

Хронотоп дороги занимает одно из центральных мест не только в ранней и зрелой 
прозе Н.В. Гоголя, но и в его эпистолярном наследии и в жизни в целом (из 43-х прожи-
тых лет двенадцать он провел за границей). Важная роль дороги в жизни писателя объ-
ясняется в многочисленных исследованиях самыми разными и неожиданными причина-
ми: от глубокого понимания Гоголем географии и географического склада его мышления 
до одержимости дромоманией – непреодолимой тяге к перемене мест, передвижениям, 
путешествиям. Важно другое – очевидно, что дорога для писателя это не только пере-
мещение в физическом пространстве, но и стимул вдохновения и движения творчества 
вперёд. 

Хронотоп дороги в письмах Н.В. Гоголя характеризуется следующими чертами.
1. Цикличность времени и пространства. Повторяемость городов в жизненном про-

странстве Гоголя осуществляется в соответствии со сменой времен года: …приезжай в 
Рим. <…> На июнь и июль еду в Германию на воды и, возвратившись, провожу здесь 
осень, зиму и весну (М.П. Погодину, 18 (30) марта 1837); Я нынешнюю зиму провожу в 
Одессе. Петербургская и московская зима выносятся плохо моим слабым телом. Впро-
чем, весной полагаю быть в Москве, а летом… в Петербурге (А.А. Иванову, 16 декабря 
1850).

2. Реальное движение в пространстве и времени выступает в качестве отправной 
точки развития творческой личности, создания произведений, а следовательно, душев-
ного и физического здоровья: …здоровье моё плохо. Мне бы нужно было оставить Рим 
месяца три назад. Дорога мне необходима: она одна развлекала и доставляла пользу 
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моему бренному организму (А.С. Данилевскому, 18 (30) июня 18); Когда мне нужно вдруг 
сорваться с места и ехать в другую землю, тогда это нужно сделать вдруг. С этим 
слишком связана творческая моя способность… (Н.Я. Прокоповичу, 5 (17) апреля 1843) –  
время (ключевые лексемы три месяца, вдруг) + пространство (топоним Рим, место, зем-
ля) + движение (ключевая лексема дорога, ехать).

3. Метафорическое переосмысление дороги как жизненного и творческого пути: 
Самое трудное время жизненной дороги уже перемыкано… (П.А. Плетнёву, между 19 
ноября (1 декабря) и 2 (14) декабря 1844); Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как 
я, едва вступивший в свет юноша, пришёл в первый раз к тебе, уже совершившему 
полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце (В.А. Жуковскому, 29 
декабря 1847) – время (гипероним время, двадцать лет, юноша) + пространство (ключе-
вые лексемы свет (абстрактное пространство) и Шепелевский дворец (конкретное про-
странство)) + движение (ключевая лексема полдороги).

Необходимость постоянного движения при отсутствии такового сужает простран-
ство перемещения: Мне бы дорога… Двух минут я не мог посидеть в комнате, мне 
так сделалось тяжело, и я отправился бродить по дождю. Я устал после нескольких 
шагов, но… почувствовал как будто бы лучше себя (М.П. Погодину, 5 (17) октября 1840) 
– время (ключевые лексемы две минуты) + пространство (ключевая лексема комната) + 
движение (ключевые лексемы дорога, бродить, несколько шагов).

В отдельных случаях лексема дорога вступает в синонимические связи со словами 
странствие (продолжительное путешествие (обычно по дальним странам, отдалённым 
местам) [2 (14: 995)]), путешествие (поездка для передвижения пешком, обычно далеко 
от своего постоянного местопребывания [2 (11: 1749)]), скитание (скитаться – пере-
ходить, переезжать из одного места в другое; вести бродячий, неоседлый образ жизни 
[2 (13: 937)]). Такое употребление расширяет семантическое пространство хронотопа 
дороги, наделяя его семами «продолжительность», «бродячий», «далеко», что подчёрки-
вает особенности образа жизни писателя, беспокойное душевное состояние творческой 
личности. Не случайно Ю.В. Манн называет в числе специфических черт хронотопа 
Гоголя ощущение тревоги, и, хотя литературовед относит эту характеристику к художе-
ственным произведениям писателя и объясняет её  вмешательством демонических сил 
[5], полагаем, вполне возможна проекция чувства тревоги и смятения на письма Гоголя, 
который верил в мистические силы и страшился потери вдохновения.

Как видим, лексико-семантический хронотоп может отличаться различной эксплика-
цией, употребление же темпоральной лексики в таком сугубо личном жанре, как письмо, 
нередко становится ключом к пониманию внутреннего мира творческой личности.
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КонЦЕПт GÜTE в ПроЗЕ воЛЬФганга БорХЕрта
(на материале  рассказа „Три темных короля“)

Статтю присвячено дослідженню концепта Güte та засобам його мовної реалізації 
в прозі В. Борхерта (на матеріалі оповідання „Три темних королі“).

Ключові слова: добро, концепт, концептосистема.
Статья посвящена исследованию концепта Güte и способам его языковой реализа-

ции в прозе В. Борхерта (на материале рассказа „Три темных короля»).
Ключевые слова:  добро, концепт, концептосистема. 
The article is devoted to the investigation of the concept GOOD and the ways of its linguistic 

realization (based on the story „The three dark kings” by W. Borchert). 
Key words: good, concept, system of concepts.  

Вольфганг Борхерт является представителем плеяды немецкоязычных писателей 
эпохи безвременья немецкой культуры (окончание второй мировой войны). Короткая, но 
яркая жизнь писателя, как и его произведения (рассказы, притчи, пьеса „Там, за дверью“) 
пронизаны идеей борьбы между двумя антагонистическими мирами, борьбы между до-
бром и злом. Его гуманистическое и одновременно нигилистическое мировоззрение об-
уславливает тематику его рассказов, делает их сродни притчам и евангельским текстам.

Именно к таким текстам и относится рассказ „Три темных короля“ („Die drei dunklen 
Könige“), который и выступает объектом данной статьи. В качестве ее предмета рас-
сматривается концепт Güte и средства его реализации в данном произведении. 

Понятие „концепт“ является основополагающим в современной парадигме знания и 
выступает, как правило, „в тройственном ритме «понятие – ассоциация – ценность»“ [1: 
81]. Концепт Добро неоднократно становился предметом изучения современной когни-
тивистики [2: 2-7; 3: 57]. Традиционно он рассматривается как  универсальный, регуля-
тивный, параметрический, поскольку предлагает  нормы поведения в мире и в обществе 
[1: 88]. 
©  Курохтина А.М., 2011
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Немецкая справочная литература определяет понятие Güte как приветливо-снисхо-
дительное отношение к кому-либо; Güte – доброта, благосклонность по отношению к 
кому-либо; в выражении „[Аch] du meine / liebe Güte!“ („Боже мой!“, Батюшки мои!) 
слово Güte употребляется в значении „Бог“ [4: 692]; Güte – благородство, готовность 
помочь, великодушие, самоотверженность, любезность [5: 588]; широта натуры [6: 430].

В рассказе Вольфганга Борхерта „Три темных короля“ концепт Güte выступает как 
основополагающий. И хотя данное понятие ни разу не упоминается в тексте рассказа, 
оно проходит красной нитью через все повествование. 

В самом начале мы встречаемся с главным героем рассказа, мужчиной, который при-
носит домой дрова для того, чтобы согреть свою жену и только что родившегося сына. 
Он идет уставший по мрачному заброшенному городу, городу, над которым даже не све-
тится ни одна звезда: „Er tappte durch die dunkle Vorstadt. Die Häuser standen abgebrochen 
gegen den Himmel“ [7: 217]. Настолько же  оборванным, неприкаянным  чувствует себя и 
герой. Однако это длится только до того момента, пока он не открывает двери собствен-
ного дома. Открыв двери, он внезапно попадает в царство доброты, и даже принесенные 
им дрова начинают пахнуть пирогами и рождеством: „Das Holz seufzte. Dann roch es 
mürbe und süß ringsum. Er hielt sich ein Stück davon unter die Nase. Riecht beinahe wie 
Kuchen, lachte er leise“ [7: 218].

Доброта распространяется на все, что ее окружает. Добро начинает излучать печь, 
в которую герой засунул принесенные поленья „Da glomm es auf und warf eine Handvoll 
warmes Licht durch das Zimmer“ [7: 218]. Свет обогревает, помогает ожить и выжить. Но 
этот теплый свет не является апофеозом доброты. Он выступает преддверием настоящей 
теплоты, одаривает этой теплотой основной источник настоящей доброты – маленького 
ребеночка, которому едва исполнился один час от роду: „Das Gesicht war erst eine Stunde 
alt, aber er hatte schon alles, was dazu gehört: Ohren, Nase, Mund und Augen. Die Augen 
mussten groß sein, das konnte man sehen, obgleich sie zu waren. Aber der Mund war offen, und 
es pustete leise daraus. Nase und Ohren waren rot“ [7: 218].

Именно этот маленький человечек и является воплощением истинного добра во всей 
его первозданности. Для него принесены эти дрова, для него топится печь, ему дарит она 
свой свет и свое тепло. Малыш еще ничего не сделал, ничего не умеет. Но для людей, 
которые его окружают, это абсолютно неважно. Важным является его существование и 
та радость и добро, которое он приносит своим существованием.

Для окружающих его родителей он является чем-то святым: „Die Frau sagte leise: 
Guck, wie ein  Heiligenschein, siehst du? Heiligenschein! dachte er und er hatte keinen, dem er 
die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte“ [7: 218]. Святость и добро – неразрывно связанные 
между собой понятия, существующие априори. Ребенок несет с собой радость, счастье и 
оделяет ими всех присутствующих. И не только присутствующих.

Как и в библейской истории о рождении Христа и о поклонении ему, в этот дом тоже 
абсолютно неожиданно приходят гости. Это не короли и даже не волхвы, а немецкие 
солдаты, которые увидели свет в окне и зашли погреться на огонек. „Drei waren es. In 
drei alten Uniformen. Einer hatte Pappkarton, einer einen Sack. Und der Dritte hatte keine 
Hände“ [7: 218].

Больные, голодные, уставшие от войны и от жизни, видя маленького человечка, чув-
ствуя то добро, которое он излучает, они заново рождаются для самих себя. Добро, хоть 
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и подсознательное, рождает ответное добро. Немногим могут они одарить ребенка и его 
мать. Две конфеты – самый дорогой подарок, который они могут себе позволить. Воз-
можность побыть рядом с чужим счастьем – это уже благо. Наверное, именно поэтому 
они не делают ничего, что могло бы принести зло этой семье, и через некоторое время 
покидают этот дом, унося добро в своих сердцах: „Die Frau machte die blassen blauen 
Augen weit auf, als sie die drei Dunklen über das Kind gebeugt sah. Sie fürchtete sich. Aber 
da stemmte das Kind seine Beine gegen ihre Brust und schrie so kräftig, dass die drei Dunklen 
die Füße aufhoben und zur Tür schlichen. Hier nickten sie noch einmal, dann stiegen sie in die 
Nacht hinein“ [7: 219].

После такого неожиданного визита и сами хозяева дома перестают воспринимать  
гостей как врагов. Вражеские солдаты невольно превращаются в святых, в трех темных, 
в силу обстоятельств, королей, которые пришли воздать должное извечному добру, кото-
рое воплощено в образе маленького детеныша и его матери: „Der Mann sah ihnen nach. 
Sonderbare Heilige, sagte er zu seiner Frau. Dann machte er die Tür zu. Schöne Heilige sind 
das, brummte er und sah nach den Haferflocken“ [7: 219].

Вольфганг Борхерт, используя в своем рассказе библейскую историю о рождении 
маленького Христа и о трех королях (волхвах) возвращает читателей к извечной любви и 
извечному добру, которые присущи человеку, даны ему при рождении, о которых он ча-
сто забывает, но которые спасают его в самые ответственные и тяжелые минуты жизни. 

Интересным является и то, что сам концепт Güte не упоминается непосредственно 
в тексте данного рассказа. Однако его формальными представителями выступают такие 
понятия, как Kuchen, Licht, Gesicht, Kind, zwei gelbe Bonbons. Эти понятия  одновременно 
являются репрезентантами концептов Человек, вещь, ПрироДа. Следовательно, концепт 
Güte в рассказе В. Борхерта выступает как симбиоз вышеназванных концептов. При этом 
именно Güte является всеобъемлющим, охватывает все и всех, кто находится рядом, и 
концентрируется в маленьком человечке, как венце Божьего творенья. 

Подводя итоги и очерчивая перспективы дальнейшего изучения творчества Воль-
фганга Борхерта с точки зрения современной когнитологии, можно отметить, что одним 
из центральных концептов выступает концепт Güte, репрезентантами которого в рас-
сказе „Три темных короля“ выступают концепты Человек, вещь, ПрироДа. Такое пересе-
чение концептов наводит на мысль о существовании целой авторской концептосистемы 
в творчестве Вольфганга Борхерта, изучение которой представляется нам достаточно 
интересным и перспективным. 

 
ЛитЕратура

1. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній 
парадигмі лінгвістики. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с.

2. Лисицька О.П. Концепти ДОБРО і ЗЛО в російській мовній  картині світу: ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.02. – Харків: ХДПУ ім. 
Сковороди, 2001. – 17 с.

3. Змиева И.В. Лингвокогнитивные характеристики  средств вербализации концепта 
ДОБРО в английской ЯКМ: дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. – Харків, 2006. – 228 с. 

4. Duden 2003: Deutsches Universalwörterbuch / Hrsg. von der Dudenredaktion. – 
Mannheim, Wien,  Zürich, Leipzig: Dudenverlag, 2003. – 1892 S.



45

5. Wahrig 1997: Deutsches Wörterbuch. – Gütersloh: Bertelsmann, 1997. – 1420 S.
6. Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache / Hrsg. von D. Götz. – 

Wien, Zürich, Berlin, München: Langenscheidt, 1997. – 1216 S.
7. Borchert W. Das Gesamtwerk. – Reinbek: Rowohlt Verlag, 2007. – 576 S.
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ПроБЛЕма ЗаПоЗичаннЯ КонЦЕПтів

Стаття присвячена дослідженню запозичених маорійських концептів в концептуальній 
картині світу англомовних новозеландців. Розглянуті типи автохтонних імпортованих кон-
цептів та зміни, які відбуваються в їх структурі.

Ключові слова: запозичення, маорійські концепти, типи імпортованих концептів, 
структурні зміни.

Статья посвящена исследованию заимствованных маорийских концептов в концеп-
туальной картине мира англоязычных новозеландцев. Рассмотрены типы автохтонных 
импортированных концептов, а также изменения, происходящие в их структуре.

Ключевые слова: заимствование, маорийские концепты, типы импортированных 
концептов, структурные изменения.

The article is concerned with the problem of investigating borrowed Maori concepts in the 
conceptual worldview of English speaking New Zealanders. The types of autochtonous concepts 
and the changes taking place in their structure are considered.

Key words: borrowing, Maori concepts, types of imported concepts, structural changes.

Кожному етносу властива своя національна концептуальна картина світу (ККС), яка 
змінюється у часі та під впливом різних чинників: політичних, економічних, соціокуль-
турних, природних умов, контактів з іншими етносами.

Об’єктом нашої розвідки є концептуальна картина світу англомовних новозеландців, 
що сформувалася в результаті онтогенезу двох ККС: британців, що переселилися в ре-
зультаті колоніальної політики Англії на о. Нової Зеландії, та автохтонів країни маорі. До 
складу цієї ККС входять як власні концепти, так і чужі, запозичені з автохтонної картини 
світу.

Предмет дослідження представлений розглядом основних типів запозичених мао-
рійських концептів та дослідженням змін, які можуть відбуватися в структурі концепту.

Відомо, що вербальним відображенням ККС є мовна  картина світу (МКС). Як вва-
жає Приходько А.М., [1: с. 23] вона виникає у буденній свідомості певної лінгвокультур-
ної спільноти і є мовним відображенням сукупності знань та уявлень про світ, властивих 
саме цій спільноті. Тому, досліджуючи мовні засоби репрезентації її складових концеп-
©  Герман Л.В., 2011
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тів, можна установити культурно-національні особливості, притаманні тому чи іншому 
мовному колективу.

Репрезентантом імпортованого концепту в мові є, як правило, запозичена лексична 
одиниця з мови-донора. У нашому випадку це – маорійська лексема. Проаналізувавши 
корпус маорійських запозичень в англійській мові  Нової Зеландії, відібраний за словни-
ком Г. Орсмана [2] (797 слів), ми дійшли висновку, що найбільша кількість автохтонних 
концептів була запозичена в доколонізаційний період та в перші два десятиліття коло-
нізації (з 1769 р. по 1860 р. ХІХ ст.) – 565 утворень. Решта, 235 концептів, потрапила в 
мову протягом останніх 150 років.

Поклавши в основу виділення типів запозичених концептів ознаки формальності, 
наявності ціннісного компонента і ціннісної специфіки, вслід за Карасиком В.І. [3]  ми 
виділяємо такі класи концептів:

1. «Пусті або нульові», які проявляються як маорійські варваризми, що трапляються 
в мовленні англоновозеландців, які володіють в якійсь мірі маорійською мовою. Англо-
мовні новозеландці використовують їх у мовленні замість англійських слів без смислової 
диференціації. Це, наприклад, концепти, репрезентовані у мові лексемами porangi “crazy, 
mad”, korero “conversation, talk”.

2. «Квазі-концепти», що позначають реалії, запозичені з маорійської культури. Вони 
утворюють основний корпус імпортованих концептів. У таких концептів важко знайти, 
як свідчить Карасик В.І. [3], ціннісні або етнокультурні ознаки (наприклад, концепт, вер-
балізований лексемою kaitaka “a fine cloak or cape woven from flax fibre”, ariki “a principal 
or paramount chief as a spiritual or temporal leader”).

3. «Паразитарні концепти» – ті ментальні утворення, які позначаються маорійськими 
словами, щоб продемонструвати свою відмінність від предметів, явищ, які існують у концеп-
тосфері англоновозеландців (це концепти типу kai “food”, wahine “Maori or pakeha woman or 
wife”). Вони схожі з нульовими але відрізняються від них претензією на додатковий смисл). 

4. «Чужі частково оцінні концепти», тобто чужі концепти у буквальному значенні 
цього слова, які фіксують цінності іншої культури. Ці концепти виділяють ті смислові 
об’єкти, яких немає в англомовній культурі. У цьому їх схожість із квазі-концептами 
(наприклад, hongi “Maori greeting or salutation made by pressing or touching noses”, marae 
“courtyard of a Maori meeting house, the centre of tribal life”).

Визначивши основні типи запозичених автохтонних концептів, перейдемо до роз-
гляду їх структурних особливостей, які можуть мати місце при переході концепту в 
іншу ККС. Вслід за Карасиком В.І. [4: с. 5] ми виділяємо в структурі концепту понятій-
ну, образну і ціннісну сторони. Як показали наші спостереження, переносяться тільки 
понятійні ознаки. У більшості випадків понятійні концептуальні ознаки залишаються 
без змін. Наприклад, у маорійській концептосфері концепт “arike” означав “a principal 
or paramount chief as a spiritual or temporary leader”. Ця ж ознака збереглася в концепті 
ariki, який зараз існує в просторі англомовної картини світу новозеландців. Понятійна ж 
сторона інших концептів зазнала змін. Відбувається як збагачення її новими концептуаль-
ними ознаками, так і втрата тих, які були притаманні автохтонним концептам. Проілю-
струємо це на прикладі концепту “маорі”, репрезентованого у мові відповідно лексичною 
одиницею “Maori”. У маорійській мові (ММ) згідно зі словником Г. Вільямса [5] слово 
“Maori” визначається таким чином: a) adj. “normal, usual, ordinary; native, belonging to 
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New Zealand; fresh, clear, intelligabe”; b) n. “a person of the native race, N.Z. maori”. У но-
возеландській англолінгвокультурі понятійна складова цього концепту має такий набір 
концептуальних ознак: a) adj. “usual, normal; characteristics of/or pertaining to the Maori 
race, its culture, society; pertaining to Maori language”; “to Cook Islands”; “native” in plants, 
animals”; c) n. a member of Polynesian race, who first peopled New Zealand; a person whose 
ancestry includes one member of the race; Maori people as an ethnic/cultural entity; Maori 
language, occasionally widened to include Maori society and culture as a field of study; Cook 
Islands Polynesian; Polynesian language of Cook Islands; colour of race” [2].

Проаналізувавши наведені вище дефініції лексеми “Maori” в маорійській та англійській 
мовах Нової Зеландії, ми дійшли таких висновків. Поняттєва сторона концепту “Maori”, 
який існує в просторі англомовної новозеландської лінгвокультури, зазнала певних змін. 
Були втрачені концептуальні ознаки “свіжий, чистий, зрозумілий”, і в той же час відбулося 
збагачення понятійної складової такими семами: 1) маорійський етнос, маорійська раса; 2) 
маорійська культура; 3) маорійська мова Нової Зеландії; 4) “новозеландський” місцевий у на-
звах ендемічних рослин, тварин; 4) галузь знань про маорійський етнос, його мову, культуру, 
історію тощо; 5) колір раси; 6) полінезійці, які живуть на о. Кука тощо. 

Підтвердженням наявності нових концептуальних ознак служать такі приклади кон-
текстного вживання цієї лексеми в сучасній новозеландській періодиці:

– “…of course the real politics being played out is in the Maori Party…”;
– “He is Maori, of average built and about 165 cm tall”;
– “Te Reo Schooled, Bishop is fluent in Maori as well as in English” [6].
Що стосується образної та ціннісної сторін запозичених маорійських концептів, то вони 

розвиваються за аналогією з подібними концептами, які входять до ККС англомовних ново-
зеландців. Так, імпортований концепт, вербалізований лексемою “Kiwi”, який асоціюєть-
ся у маорійців з безкрилим птахом, що не літає (“wingless bird of various species of genus 
Apteryx”), розвинув свою образну складову в англомовній картині світу новозеландців за 
аналогією з власним концептом “native”. Його образна сторона характеризується наявністю 
таких концептуальних ознак, як: “New Zealander” (to a “white male”); “the emblem of New 
Zealand”, “form of address to a woman”, “distinctive New Zealand English”, “the name of a coin 
or New Zealand currency unit” та ін. Проілюструємо це на прикладі їх концептуального вжи-
вання в сучасній пресі [2]:

– “I was born in New Zealand and I am a proud Kiwi….”. Цим прикладом експлікується 
значення “New Zealander”;

– “Against the Australian dollar, Kiwi climbed to A 75, 34 c” (тут виражена сема “New 
Zealand currency unit”). 

– “After the war he settled in Tauranga, joined the local theatre group and went to work on 
his vowels and accent to try to remove his “down home Kiwi accent” [6]. Цей приклад екс-
плікує ознаку “New Zealand English”.

Поява нових концептуальних ознак, які складають ціннісну сторону концепту і ха-
рактеризують етнічні цінності новозеландців, спостерігається у концепті, репрезентова-
ному словом “waka”, який був імпортований у ККС англоновозеландців.

У ККС маорійців він означає “canoe”, “any long narrow receptacle”, “medium of an 
atua”, “the crew of a canoe”, “tribe”, “flight, flock of birds” [5].



48

Зазначимо, що розвиток ціннісних характеристик концепту відбувається навколо 
“tribe”. Необхідно зауважити, що плем’я в усі часи для маорі було симбіозом усіх про-
явів суспільного життя автохтонів (політичного, економічного, культурного та ін.). Зараз 
з образом waka в англомовній картині світу асоціюються такі цінності, як: “loyalty to 
tribe”, “allegiance to political party”, integrity of New Zealand society” та ін. Про це свідчать 
такі приклади їх контекстного вживання: “In the election each party must paddle their own 
waka” [7], де експлікуєься концептуальна ознака “відданість, вірність політичній партії”, 
“It is hard to be one people, rowing the same waka if we Maori and pakeha don’t talk to one 
another” [8], де виражена ознака “розуміння необхідності спільних зусиль для досягнен-
ня єдності в суспільстві” та ін.

Таким чином, зазначимо, що концептуальна картина світу англоновозеландців сфор-
мувалася під впливом автохтонної маорійської картина світу, про що свідчить наявність 
у складі ККС англоновозеландців значної кількості маорійських концептів. Саме остан-
ні, в першу чергу, і створюють її національну своєрідність.

У більшості випадків у процесі запозичання маорійських концептів переносяться 
понятійні концептуальні ознаки, інколи в дещо зміненому вигляді; образні і ціннісні ха-
рактеристики виникають і розвиваються за аналогією зі схожими власними концептами.

Тема, порушена у статті, не повністю досліджена і тому потребує подальшого ви-
вчення. Перспективним є дослідження структурних змін імпортованих автохтонних 
культурних концептів у ККС англоновозеландців, які фіксують цінності цього етносу.
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аКСіоЛогічні наСтанови Щодо чоЛовіКів 
у ЛиСтаХ до ЖурнаЛу „ЖінКа” 

(за 1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.) 

Автор досліджує дискурс жіночих листів про чоловіків в редакцію журналу „Жін-
ка”. Аналізуються і порівнюються пов’язані з міжстатевими взаєминами цінності, 
презентовані у цих листах в радянський (1984-1990 рр.) та пострадянський (2004-
2010 рр.) період. Доводиться ефективність лінгвістичних методів для здійснення таких 
досліджень. 

Ключові слова: цінності в тексті, ґендер.  
Автор исследует дискурс женских писем о мужчинах в редакцию журнала «Жінка». 

Анализируются и сравниваются cвязанные с межполовыми отношениями ценности, 
представленные в этих письмах в советский (1984-1990 гг.) и постсоветский (2004-
2010 гг.) период. Доказывается эффективность лингвистических методов для осу-
ществления таких исследований. 

Ключевые слова: ценности в тексте, гендер. 
The author investigates the discourse of women’s letters about men to the magazine 

“Жінка”. Values, connected with relationship between man and woman, represented there 
during soviet (1984-1990) and postsoviet (2004-2010) period are analyzed and compared. The 
effectiveness of linguistic methods for such research is argued. 

Key words: value in a text, gender.

Одним із завдань цього дослідження було з’ясувати можливості мовознавчих мето-
дів для встановлення суспільних оцінних настанов щодо певних соціокультурних груп. 
Оскільки автором вже була відстежень тенденція до формування в сучасному україн-
ському суспільстві негативного андростереотипу („Всі чоловіки сво...”) [1], безпосеред-
нім об’єктом дослідження було обрано негативні оцінні висловлювання з об’єктом „чо-
ловік”.

Матеріалом слугували листи читачок до журналу „Жінка” (з 1939 р. до 1991 р. – „Ра-
дянська жінка”). Цей вибір був обумовлений цікавістю до динамічних аспектів пробле-
ми.  Журнал „Жінка” засновано в 1920 р. Це – чи не єдине жіноче видання в Україні, яке 
може похвалитися майже столітньою історією існування [2]. Тож аналіз його номерів за 
різні роки надає широкі можливості для застосування динамічного підходу. 

Порівнювалися зміни аксіологічних настанов щодо чоловіків у радянській та неза-
лежній Україні. Нами було оброблено усі номери журналів „Жінка” за 1984-1990 рр. та 
2004-2010 рр.: усього 168 (по 84 за кожний період). 

Розглядалися висловлювання, де чоловік виступав як об’єкт оцінки в ролі:
- власне чоловіка (Чоловік не хотів мати дітей – РЖ 1989, № 9, с. 21),

©  Черненко Г.А., 2011
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-  близького мужчини, нареченого (Перший претендент забажав, аби Ліза (донька) 
переїхала жити до моїх батьків, бо в нас, мовляв, бракуватиме часу на її виховання – 
(РЖ 1989, № 9, с. 26), 

- батька (Батька ніщо не цікавить...  Тече кран на кухні, ну і нехай собі тече... – РЖ 
1988, №1, с. 20-21), 

- уособлення класу чоловіків узагалі (Тепер не вірю жодному чоловіку. Всі мені зда-
ються ... егоїстами – (РЖ 2006, № 8, с.  27). 

Суцільна вибірка негативних оцінок чоловіків з листів читачок за 1989-1990 рр. (27 
листів) та 2004-2010 рр. (18 листів) дала такі результати. Негативних оцінок усього – 177. 
За період 1984-1990 рр. – 88. За період 2004-2010 рр. – 89. 

Як бачимо, кількісні показники змінилися несуттєво, принаймні в межах інформа-
ційного простору цього видання. Однак певні якісні зміни все ж відбулися. Їх ми визна-
чали, класифікуючи оцінки відповідно до використаного критерію. Критерій формулю-
вався в позитивній модальності, оскільки вона вважається семантично немаркованою. 
Наприклад: „Нам немає місця в хаті від батька п’яниці (РЖ 1984, № 2, с. 15): критерій 
негативної оцінки – „тверезий спосіб життя”. Таким чином ми трансформували жіночі 
претензії до чоловіків у список бажаних типів поведінки. 

Різні критерії оцінки репрезентують різні цінності, організовані в певну ієрархію. 
Чим вищу позицію в ній посідає, наприклад, зовнішність, тим частіше ми оцінюємо лю-
дей з точки зору „стрункої фігури” та „правильних рис обличчя”. Якщо в ціні статки – то 
й оцінки відповідні: босота, голодранець або ж навпаки – заможний, забезпечений. Тож 
визначивши критерії оцінок, домінуючі в листах дописувачок, ми отримали уявлення 
про важливі для них цінності. Наводимо список цих цінностей з прикладами згідно з 
частотністю за спадною. 

1. Надійність у сфері особистісних взаємин (скарги на зрадливість та розірвання 
шлюбних зв’язків): Зник колишній чоловік та й годі... (РЖ 1988, № 3, с. 27) – 21 оцінне 
висловлювання за цим критерієм.

2. Емоційний інтелект (скарги на відсутність співчуття, небажання зрозуміти про-
блеми жінки): Я б хотіла бачити коло себе чоловіка з добрим серцем, щирою душею. 
Нині таких нема (Ж 2007, №12, с. 26) – 19 висловлювань.

3. Справедливість розподілу домашніх обов’язків: Чоловік приходить на все готове, 
цього навіть не оцінить (РЖ 1986, №4, с. 26); Вадима привело до мене не кохання, а по-
треба в зручностях, черговій обслузі (Ж 2009, №12, с. 26) – 17 висловлювань.

4. Тверезий спосіб життя (скарги на пияцтво): Страх живе  в нашому домі, а все 
через те, що батько п’є (РЖ 1984,№ 2, с. 26) – 13 висловлювань.

5. Зацікавленість  родинним життям: Одна майже у всіх біда – чоловіки ... живуть 
своїм життям, відірваним від життя родини”  (РЖ 1989, №4, с. 3) – 12 висловлювань.

6. Чесність: Клятви так і залишилися пустими словами... (РЖ 1989, №7, с. 12) – 10 
висловлювань.

7. Фінансова відповідальність за родину: У сімейну касу нічого не дає (РЖ 1986, №4, 
с. 26) – 10 висловлювань.

8. Безкорисливість (скарги на споживацьке ставлення до жінки у фінансових питан-
нях): Вони всі ласо позирають на мої капітали, розкішний опель і заміський будинок (Ж 
2007, №12, с. 26) – 9 висловлювань.
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9. Сила фізична і моральна: Так мені прикро стало за чоловіків... Такі вже вони, про-
бачте, нікчемні й беззахисні (Ж 1985, №11, с. 25) – 10 висловлювань.

10.  Уважність у сфері романтичних стосунків: Чоловік <...> до мене почав ставити-
ся інакше, ніж досі. Без ласки... (Ж 1990, №12, с. 12) – 7 висловлювань.

11.  Дотримання законності (скарги на агресивні, насильницькі дії): За найперекон-
ливіший аргумент вважав кулаки (РЖ 1988, №12, с. 24) – 7 висловлювань. 

12. Виконання батьківських обов’язків (скарги на відсутність бажання батька спіл-
куватися зі своїми дітьми, відсутність матеріальної підтримки тощо): Ні ласки ми не знали 
від нього <батька>, ні доброго слова, ні допомоги (РЖ 1984, №2, с. 15) – 8 висловлювань.

13. Альтруїзм (скарги на те, що чоловіки зосереджені лише на власних інтересах): 
Уболівають <чоловіки> лише за себе (Ж 2006, №8, с. 26) – 6 висловлювань.

14. Участь у вихованні дітей: Чому чоловік не думає, що ...дочка потребує допомоги 
з фізики (РЖ 1985, №11, с. 25) – 4 висловлювання.

15. Повага до жіночої думки: Третій хотів, щоб одразу після реєстрації шлюбу ми 
відправилися на постійне проживання до Польщі, хоч у мої плани це не входило (Ж 2007, 
№12, с. 26) – 5 висловлювань.

16. Щедрість: Усі розмови в чоловіка тільки про гроші (РЖ 1986, №4, с. 26) – 4 ви-
словлювання.

17. Духовність, інтелект: Незважаючи на перешкоди, у нас майже 70% жінок ма-
ють вищу освіту. А останні 30% – чоловіки (РЖ 1990, №3, с. 28) – 4 висловлювання.

18. Галантність: Де тепер ті справжні лицарі? (Ж 2005, №5, с. 26) – 3 висловлю-
вання.

19. Совісність: де їхня свідомість, совість... (РЖ 1986, №9, с. 15) – 2 висловлювання.
20. Відповідальність (скарги на те, що чоловіки перекладають відповідальність за 

вирішення складних ситуацій, а також за свої недоліки на жінок; вони непослідовні в 
своїх судженнях): Чоловік запевняв, що головне в житті не освіта, а любов і злагода... 
Попідростали мої донечки, пішли до дитячого садочка... Настав і мені час виходити на 
роботу. А куди? У мене ж немає диплома... Ось тут чоловік і почав: про що ти думала 
раніше? (РЖ 1990, №1, с. 25) – 2 висловлювання.

21. Чоловіча гідність: де їхня ... чоловіча гідність... (РЖ 1986, №9, с. 15) – 1 вислов-
лювання.

22. Самостійність (скарги на залежність чоловіків від батьків): Була й у мене сім’я, 
та розпалася: не влаштовувала її <свекруху> ні я, ні мої батьки (РЖ 1988, №4, с. 27) – 1 
висловлювання.

23. Компетентність у „чоловічих” домашніх справ (технічно-ремонтні роботи): Якщо 
погодитися, що шити-вишивати – це жіноча царина, то чому далеко не всі чоловіки 
вміють відремонтувати хоча б праску? (РЖ 1989, №8, с. 12) – 1 висловлювання.  

Цей список відображає чоловічі недоліки, які найбільше непокоїли українських жі-
нок у досліджувані періоди,  можливо, через те, що найчастіше зустрічалися. Може бути 
й так, що названі цінності стали критерієм оцінок, бо корелювали із тими чоловічими 
властивостями, на які у жінок був попит. 

Щодо змін у ціннісних уявленнях українських жінок про чоловіків після проголо-
шення незалежності, то вони відображені в Таблиці 1 „Представлення різних типів ро-
динних цінностей у журналі „Жінка” за 1984-1990 рр. і за 2004-2010 рр.”.
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таблиця 1. Представлення різних типів родинних цінностей у журналі 
„Жінка” за 1984-1990 рр. і за 2004-2010 рр.

Цінності урСр 
(1984-1990)

україна 
(2004-2010) усього

усього 88 100% 89 100% 177 100%

Надійність у сфері особистісних 
взаємин 6 7% 17 19% 23 13%

Емоційний інтелект 9 10% 10 11% 19 11%

Справедливість розподілу домашніх 
обов’язків 13 15% 4 4% 17 10%

Тверезий спосіб життя 8 9% 5 6% 13 7%

Зацікавленість  родинним життям 7 8% 5 6% 12 7%

Фінансова відповідальність за родину 5 6% 5 6% 10 6%

Чесність 4 5% 6 7% 10 6%

Безкорисливість 1 1% 8 9% 9 5%

Виконання батьківських обов’язків 3 3% 5 6% 8 5%

Фізична і моральна сила 4 5% 5 6% 9 5%

Увага в сфері романтичних стосунків 4 5% 3 3% 7 4%

Дотримання законності 7 8% 0 0% 7 4%

Альтруїзм 0 0% 6 7% 6 3%

Повага до жіночої думки 1 1% 4 2% 5 3%

Щедрість 2 2% 2 2% 4 2%

Участь у вихованні 2 1% 2 1% 4 2%

Галантність 1 1% 2 2% 3 2%

Духовність, інтелект 4 5% 0 0% 4 2%

Відповідальність 2 2% 0 0% 2 1%

Совісливість 2 2% 0 0% 2 1%

Самостійність 1 1% 0 0% 1 1%

Компетентність у „чоловічих” домашніх 
справах (технічно-ремонтні роботи) 1 1% 0 0% 1 1%

„Чоловіча” гідність 1 1% 0 0% 1 1%
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Попри розгалуженість критеріїв і відносно невелику кількість матеріалу, суцільність 
вибірки та її обсяги (168 номерів) дозволяють відзначити деякі тенденції, що варто було 
би взяти до уваги і розглядати у майбутніх дослідженнях:

1) зменшення оцінок з критерієм дотримання законності (скарги на агресивні дії), 
справедливість розподілу домашніх обов’язків,

2) збільшення оцінок з критерієм альтруїзм (скарги на егоїзм), надійність у сфері 
особистісних взаємин, безкорисливість (див. діаграму 1 „Динаміка окремих ціннісних 
пріоритетів серед читачок журналу „Жінка” за періоди 1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.”).

Зауважимо, що ці зміни не обов’язково відображають об’єктивний стан речей. Змен-
шення скарг на агресію і несправедливий розподіл домашніх обов’язків, приміром, не 
означає, що проблема насильства перестала бути актуальною в українській родині, а 
чоловіки взялися активно допомагати жінкам. Чинник, який також впливає на динамі-
ку показників, – зміна ставлення до відповідних цінностей і чоловічої поведінки самих 
жінок і редакції, що відбирає листи для друку. Наприклад, коли йдеться про насильство в 
сім’ї, можемо припустити, що активніша просвітницька робота, формування негативної 
громадської думки, публікації на цю тему в ЗМІ змінили стереотип, згідно з якими „б’є –  
значить любить”. Усвідомлення насильства в сім’ї як чогось неприйнятного, як злочину, 
можливо, змусив жінок соромитися чи боятися писати про це. Можливо, редакційна по-
літика видання, як і багатьох інших подібних, спрямована на домінування позитивної 
модальності у відображенні дійсності, а відтак – на уникання таких емоційно тяжких 
тем, як насильство. 

Так само обережно слід інтерпретувати зменшення скарг на несправедливість у роз-
поділі домашньої роботи. Ця тенденція повинна розглядатися в комплексі з іншою: збіль-
шенням скарг на егоїзм чоловіків. В обох випадках йдеться про схожі факти: чоловіки 
ухиляються від родинних обов’язків, у побуті вони є споживачами жіночої праці. Пор.: 

1984-1990 рр.: Чоловік вважає, що його обов’язок у сім’ї – вчасно приносити зарп-
лату. Повернеться з роботи додому – і до телевізора. Або відразу ляже спати. А хто 
мені допоможе...? (РЖ 1987, №1, с. 24); А вдома хто після роботи вільний час про-
водить біля плити? Знову ми. А хто біля телевізора? Вони (РЖ 1990, №3, с. 28); Мій 
робочий день, як і у нього... І кожен знає, скільки роботи у жінки... Чоловік приходить 
на все готове, цього навіть не оцінить (РЖ 1986, №4, с. 26).

2004-2010 рр.: Наш тато  (високий шатен із карими очима – красень неземний) 
завше зайнятий ...якимись власними інтересами... (Ж 2008, №9, с. 26); Всі <чоловіки> 
мені здаються ... егоїстами (Ж 2006, №8, с. 26);  Уболівають <чоловіки> лише за себе 
(Ж 2006, №8, с. 26). Моя відпустка перетворилася на виконання його і тільки його ба-
жань (Ж 2009, №12, с. 26); Вадима привело до мене не кохання, а потреба в зручностях, 
черговій обслузі (Ж 2009, №12, с. 26).

Ці приклади мають таку відмінність. В листах за радянський період подібна поведін-
ка співвідносилася із цінністю „справедливість розподілу домашніх обов’язків” і витлу-
мачувалася як особливість чоловічої ролі в рамках панівної родинної моделі. Такою, мов-
ляв, є даність, у якій чоловіки існують, не замислюючись над тим, на чию вона користь 
і чи справедливо це. Звідси – максимальна об’єктивація і узагальнення того, що від-
бувається:  вважає, що його обов’язок...; кожен знає...; протиставлення множини ми –  
вони. В листах сучасного періоду акцент переноситься із загального стану справ на кон-
кретних чоловіків. Вони оцінюються не як об’єкти, підпорядковані дії певних тенденцій, 
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встановленому порядку, а як суб’єкти, що свідомо вибирають розподіл обов’язків, ви-
гідний для них і несправедливий по відношенню до жінки: зайнятий ...власними інтер-
есами, виконання його бажань, уболівають ... за себе.

Зміну фокусу можна тлумачити по-різному. З одного боку, це свідчення емансипації 
жінок, які усвідомили егоїстичність чоловічої позиції у розподілі домашньої праці і по-
чали про це говорити. З іншого боку, засуджується не модель як така, а окремі індивіди. 
Те, що відповідальність за тип поведінки у стосунках із жінками покладається тепер на 
кожного конкретного чоловіка, це непогано. Погано, що у такий спосіб патріархальним 
уявленням про розподіл обов’язків вдається вислизнути з освітленого поля свідомості, 
яка спроможна розпізнати в них не окремі вади окремих чоловіків, а суспільну ідеологію 
сучасної України, що має потужну фінансову та інформаційну підтримку.

Таким чином, ми побачили, що за допомогою когнітивно-дискурсивного та контент-
аналізу можливо здійснити своєрідну лінгвокультурологічну експертизу тексту, виявля-
ючи динаміку аксіологічних настанов до певних соціокультурних груп, в даному випад-
ку – по відношенню до чоловіків.  

Наведений список критеріїв – це водночас система цінностей, що актуалізується в 
жінок у стосунках з чоловіками. На наступному етапі дослідження буде визначено, з яки-
ми із родинних моделей (патріархальною чи егалітарною) вони корелюють і, відповідно, 
як змінилися уподобання жінок в цьому питанні протягом останніх двадцяти років.  
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КомуніКативна СтратЕгіЯ ПоПЕрЕдЖЕннЯ КонФЛіКту  
та ЇЇ таКтиКи в Жанрі СвітСЬКоЇ БЕСіди

Автор описує мовний жанр світської бесіди, реалізацію комунікативної стратегії 
«попередження конфлікту» та її основні тактики: зміни теми, компліменту, жарту, 
зауваження-коментаря, згоди.

Ключові слова: мовний жанр, світська бесіда, комунікативна стратегія, комуніка-
тивна тактика. 

Автор описывает речевой жанр светской беседы, реализацию коммуникативной 
стратегии «предупреждения конфликта» и ее основные тактики: смены темы, комп-
лемента, шутки, коментария, согласия.

Ключевые слова: речевой жанр, светская беседа, коммуникативная стратегия, 
коммуникативная тактика.

The author describes speech genre of a polite conversation, the realization of speech 
strategy called «warning of conflict» and its main tactics: changes of theme, compliments, 
jokes, remarks, consents.

Key words: speech genre, polite conversation, speech strategy, speech tactics. 

Дана стаття спрямована на висвітлення малодосліджених аспектів комунікативної 
взаємодії в межах мовного жанру (Далі – МЖ) світської бесіди (Далі – СБ) в українській 
мовленнєвій культурі. У статті використано жанрознавчий підхід, за яким СБ кваліфіку-
ється як цілісне мовне утворення. 

Мета розвідки – аналіз особливостей функціонування комунікативної стратегії по-
передження конфлікту та відповідних тактик, застосованих учасниками світської інтер-
акції. Досягнення заявленої інтенції передбачає вирішення таких завдань:

- з’ясування суті понять комуніктивниа стратегія і комунікативна тактика у руслі 
сучасних лінгвістичних досліджень;

- зіставлення номінацій конфлікт – лінгвістичний конфлікт;
- розгляд комунікативної стратегії попередження конфлікту і тактик зміни теми, 

компліменту, жарту, зауваження-коментаря, згоди.
Дослідження комунікативних стратегій і тактик – досить нова, але перспективна об-

ласть сучасної лінгвістики. У коло її інтересів входять проблеми мовних жанрів, зако-
номірності діалогічної взаємодії, правила мовного спілкування й етикету. Ґрунтовному 
вивченню окреслених проблем присвячені наукові розвідки учених-жанрологів І.О. Іс-
серс, П.В. Токаревої, Є.А. Гагарської, І.Н. Борисової, І.В. Труфанової,  Є.В. Клюєва, К.Ф. 
Сєдов, А.П. Сковороднікова, Н.І. Фомановської тощо. 

Потрактування центральних номінацій комуніктивниа стратегія і тактика пред-
ставлено досить масштабно. На думку Є.В. Клюєва комунікативна стратегія – це час-
тина комунікативної діяльності або комунікативної взаємодії, у якій серія різних вер-
©  Гаража М.М., 2011
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бальних і невербальних засобів використовується для досягнення певної комунікативної 
мети. Комунікативну тактику науковець трактує як сукупність практичних ходів у реаль-
ному процесі мовної взаємодії [4: 114]. Комунікативна тактика – більш дрібний масш-
таб вивчення комунікативного процесу, у порівнянні з комунікативною стратегією. Вона 
співвідноситься не з комунікативною метою, а з набором окремих комунікативних намі-
рів [4: 114]. А.П. Сковородніков переконаний, що поняття «мовна тактика» (відповідно і 
«комунікативна тактика») та «мовна стратегія» системно пов’язуються як частина і ціле 
[8: 6]. Схожу думку висловлює і дослідниця Т.В. Матвеєва: «мовна стратегія і тактика 
співвідносяться як вид і рід» [5: 14]. Відповідно, тлумачити й аналізувати дані поняття 
доречно у взаємозв’язку. Щодо дефініцій, запропонованих А.П. Сковородніковим, має-
мо: «Мовна (комунікативна) стратегія – це загальний план, або вектор, мовної діяль-
ності, який виражається у виборі системи запланованих мовцем / адресатом почергових 
мовних дій; усталена в основі уявлення комунікативної ситуації в цілому та спрямована 
на досягнення кінцевої комунікативної інтенції (інтенцій) у процесі інтеракції» [8: 7]. 
Кожна комунікативна стратегія характеризується набором відповідних тактик. «Мовна 
(комунікативна) тактика – це конкретний мовний хід (крок, етап) у процесі реалізації 
мовної стратегії; мовна дія (мовний акт чи їх сукупність), які відповідають певному ета-
пу реалізації комунікативної задачі даного етапу. Послідовна реалізація сукупності мов-
них тактик – запорука досягнення комунікативної інтенції (конкретної інтеракції)» [8: 7]. 

Дослідниця І.Н. Борисова вважає, що комунікативна стратегія «є результатом ор-
ганізації мовної діяльності адресата відповідно до прагматичної цілі, інтенції» [1: 22]. 
Поняття комунікативної тактики трактується у рамках діалогу: «Тактику спілкування 
розуміємо як динамічне використання комунікативних умінь побудови реплік діалогу, на 
основі яких конструюються стратегії» [1: 23].

Свою дефініцію зауважених понять пропонує О.С. Іссерс: «Стратегія – це когнітив-
ний план спілкування, через який відбувається контроль оптимального рішення комуні-
кативних задач мовця за умов недостатньої кількості інформації про дії комунікативного 
партнера» [3: 14]. Щодо поняття «мовна тактика» дослідниця зауважує: «Мовну тактику 
слід трактувати як одну чи кілька дій, що сприяють реалізації стратегії» [3: 16]. Заслу-
говує на увагу виділення номінації «комунікативний хід», «як мінімальна стратегічна 
одиниця, що поєднує репліки мовця з репліками слухача за принципом ілокутивного 
примусу (самопримусу)»  [3: 17].

Серед запропонованих дефініцій найбільш влучними та місткими вважаємо визна-
чення, сформульовані в дослідженнях І.Н. Борисової та А.П. Сковороднікова. Саме на 
них ми і будемо спиратися  у ході дослідження.

Проблема конфлікту як феномена вивчається різними галузями науки: соціологією, 
психологією, педагогікою, лінгвістикою, юриспруденцією та суміжними з ними галузя-
ми знання (див. праці А. Я. Ащупова,  А. И. Шиптова, Н. В. Гришиної, А. В. Дмитрієва, 
А. М. Бандурки, С. В. Балкановського, тощо). Різняться лише аспекти дослідження пи-
тання, передбачені для вивчення кожною із зауважених наук. Дослідження конфліктів 
багатоаспектне. Паралельно з  детальним вивченням практичних методів аналізу, попе-
редженням та вирішенням конфліктів ґрунтовно розробляються загальнотеоретичні про-
блеми опису конфлікту в цілому. 

Лексема «конфлікт» походить від латинського дієслова, що в перекладі означає «про-
тистояти», «протиборствувати». На сьогодні функціонує багато дефініцій поняття. У 
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психології під конфліктом розуміють «зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтер-
есів, позицій, думок чи поглядів опонентів чи суб’єктів взаємодії» [9: 45]. Тлумачний 
словник української мови трактує конфлікт як «зіткнення протилежних інтересів, думок, 
поглядів; серйозні розбіжності; гостру суперечку» [6: 654]. М. Вебер зауважував, що 
«конфлікт очищає» [2: . 56].

 Лінгвістичний (мовний) конфлікт – це «втілення протистояння комунікантів під час 
комунікативного акту, обумовлене психічними, соціальними чи етичними факторами, 
екстраполяція яких проходить у мовній тканині діалогу»  [2: 56]. 

У свідомості комунікантів (носіїв певної мови) мовний конфлікт постає як типова 
структура – фрейм, що передбачає наявність визначених компонентів (слотів): учасники 
конфліктної ситуації, протиріччя, причини протиріч, часова та просторова тривалість. 
Щодо суперечностей у ході комунікації, то вони можуть обумовлюватися розбіжностями 
в поглядах, інтересах, ціннісних орієнтирах, інтенціях, оцінках, уявленнях тощо. 

Конфліктна ситуація – динамічне комунікативне явище. Систематизація різноманіт-
них факторів дає змогу описати її широко контекстно: можливість окреслення сценарію 
проходження конфлікту, який відображає розвиток в межах стереотипної ситуації, дозво-
ляє виділити та проаналізувати стадії проходження конфлікту (зародження, визрівання, 
пік, спад, вирішення). Аналіз конкретного конфліктного МЖ демонструє, якими мовни-
ми засобами послуговуються конфліктуючі сторони в залежності від їх інтенцій. МЖ 
структурується відповідно до закріплених в лінгвокультурі тематичних, композиційних 
та стилістичним канонах.  

СБ як етикетний ритуальний МЖ не належить до розряду «конфліктних», одначе, 
ураховуючи фактор безпосереднього вербального контакту комунікантів, не виключа-
ється ряд девіацій, що продукують провал інтеракції. Приховане чи навіть явне напру-
ження під час світського спілкування є наслідком зіткнення інтересів, поглядів або пере-
конань мовців. Динамічне структурування конфліктної ситуації забезпечує можливість 
вчасної реакції учасників інтеракції, прогнозування та моделювання власної поведінки. 
Конфлікт під час спілкування виникає під тиском багатьох причин, але передовсім через 
протиріччя комунікативних інтенцій чи  ролей  адресата й адресанта. Часто сам спосіб 
мовного оформлення та фактор наявності / відсутності комунікативного тиску адресата –  
важливий компонент у процесі формування тактики-відповіді реципієнта. Закономірно 
зауважуємо, що самі учасники інтеракції сприяють створенню і подальшому загострен-
ню конфліктів, а отже, можуть самостійно їх уникати. Тому, вважаємо за доцільне по-
слуговуватися лексичної сполукою «попередження конфлікту» замість «подолання», що 
є більш прийнятним для спілкування в межах досліджуваного нами МЖ.

Тактики учасників комунікації можуть бути як синхронними (дії комунікативних 
партнерів спрямовані до досягнення спільного бажаного перлокутивного ефекту), так 
розрізненими, такими, що відображають протилежні позиції і ставлення комунікантів 
до  інтенціх спілкування. Прямим наслідком цього є кооперативне чи конфліктне розгор-
тання мовної комунікації. На сьогодні учені-жанрологи виокремлюють два основні типи 
комунікативних стратегій: кооперації та конфронтації, вибір яких обумовлює результат 
конфліктного спілкування [7: 30]. Для реалізації кооперативних стратегій використову-
ють тактики кооперації: пропозицію, згоду, ствердження, поступу, компліменту, схва-
лення тощо. Стратегії конфронтації безпосередньо межують з конфронтаційними так-
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тиками: погрози, залякування, звинувачення, знущання, провокації. На межі зауважених 
тактик функціонують «двоякі», тобто такі, які можуть тлумачитися і конфронтаційними 
і кооперативними в залежності від того, в рамках якої стратегії використовуються (так-
тика брехні, іронії, лестощів, зауваження, прохання, зміни теми та ін).

Учасники світського спілкування надають перевагу стратегії кооперації, спрямова-
ній на подолання конфліктної ситуації. При цьому таке застосування тактик зауваженої 
стратегії трактуємо як крайнощі, зважаючи на характер та контекст ситуації спілкуван-
ня. Етикетність МЖ СБ вимагає попередження конфліктів засобами тактик зміни теми, 
компліменту, пропозиції, згоди, жарту тощо.  

Провідною у ситуації попередження чи уникання конфлікту є тактика зміни теми 
спілкування. Дана тактика трактується у лінгвістиці як «володіння комунікативною іні-
ціативою» [3: 34]. Відповідно до збігу / розбіжності інтересів (інтенцій) комунікантів, а 
також особливостей конкретної дискурсивної форми розвиток теми дискурсу є когерент-
ним (локальні теми послідовно та плавно змінюють одна одну) та некогерентно (нова 
тема вводиться різко, без урахування зв’язків з попереднім ходом дискурсу). 

 У ході світського обговорення зміна теми обумовлена вагомими психологічними 
причинами, часто трактується як результат загострення, зіткнення поглядів комунікан-
тів, нагнітання суперечностей та протиріч між ними. Ураховуючи специфіку фатичних 
жанрів, різкі зміни тональності спілкування лежать «на поверхні», а не детермінуються 
глибинними процесами. Інтенція мовців змінити тему обговорення – передбачена. Ініці-
альна репліка, не пов’язана тематично з попередніми висловлюваннями комунікантів, не 
обов’язково починає новий тематичний цикл, але сприяє переключенню уваги співроз-
мовників, тим самим знімаючи напруження між ними. Тактика зміни теми використову-
ється як спосіб переключення уваги та відхилення від конфлікту.

Григорій дав прочитати цей уривок Марині.
- Трохи примітивно, але нічого.
Григорій скривився, немов від болю.
- Я – цілком згоден. Історія завжди нам, українцям, посміхалася. Але ж ми – не-

вдячний народ. Не можемо скористатися зі своїх вигод. Навіщо нам Крим, якщо ми не 
можемо скористатися цією перлиною?

- Як не з’їм, то понадкушую, - прокоментувала Марина. До речі, що це за писанина? 
- Та так… Один знайомий дав почитати… Нащадок Самійла Величка. Їдемо через 

Сімферополь чи по узбережжю? – змінив тему Георгій… (М. Гримич). 
У наведеному прикладі один із комунікантів повністю реалізує власну інтенцію – дає 

неповну відповідь на запитання та змінює тему обговорення. Як наслідок – конфліктна 
ситуація зникає. 

Тактику компліменту трактуємо, як «двояку» або «подвійну»: її функціональне на-
повнення детермінується  комунікативною стратегією. Єдина інтенція зауваженої такти-
ки у межах стратегії попередження конфлікту – зміна зосередженості учасників інтер-
акції на певному об’єкті (об’єктах) шляхом схвального відгуку чи характеристики.

Молодого чоловіка увесь вечір трохи непокоїв похмурий вигляд батька завбібліоте-
кою. Якби той не вдяг був орденські колодки, наш герой і не намагався б піти на кон-
такт. Але тут він, сказавши собі «Треба! «, почав розвідку вогнем:

– Я б хотів з вами познайомитися ближче, Віталію… гм, як Вас по-батькові?
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– Я – Фрідріх Варфоломійович!... Фрідріх Варфоломійович! Мене назвали на честь 
Енгельса….

Тетяна Віталіївна, тобто Фрідріхівна, густо почервоніла, однак не наважилася пе-
речити за столом батькові.

– Фрідріху Варфоломійовичу, – не розгубився молодий чоловік, – я оце цілий вечір 
дивлюся на ваші нагороди і захоплююсь. Ветеран війни! В цьому слові є щось героїчне… 
(М. Гримич).

Іноді у момент комунікативного напруження влучний жарт чи репліка жартівливого 
характеру сприятимуть частковому або повному переключенню уваги співрозмовників. 
Застосування тактики жарту відбувається без урахування конвенційних вимог до за-
явленого МЖ. Це обумовлено зміною основної інтенції: чисто розважальний аспект до-
повнюється конфліктно попереджувальним.

1) - Скажи, чому ти й досі не одружився? Через мене? 
- Ні.
- Скажи! Чому не одружився?
- Бо він любить чоловіків! – примирливо сказав Денис, і всі розсміялися… 
(М. Гримич).
2) - Вони остаточно зіпсували настрій один одному. 
- Георгію, це вже зовсім негуманно до Марини! Кажи: що ти їй таке сказав, що в неї 

пропав апетит? – пожартував Ігор (М. Гримич).
При цьому заперечення доцільності, етикетної виправданості чи тактовності жарту 

не допускається.
Тактика зауваження-коментаря в межах стратегії попередження комунікативного 

конфлікту не відрізняється від аналогічної, застосованої в тактиці заповнення паузи (по-
дібна заувага може стосуватися певного конкретного факту навколишньої дійсності або мати загальний 
характер). Суть тактики зауваження-коментаря лишається незмінною, незалежно від  
комунікативної стратегії. Єдина змінна величина – комунікативна інтенція мовця. У ви-
падку попередження конфлікту адресат намагається зняти комунікативну напругу, зміни-
ти тему спілкування чи припинити його в цілому. 

Денис глибоко скривився. Він був зовсім п’яний.
Марина, також відчувши деяку незручність, спробувала перевести розмову на іншу 

тему: 
- Щось холоднувато стало!...  (М. Гримич).
Іноді найбільш вдалим виходом із конфліктної ситуації або вчасним її попереджен-

ням є пряма реалізація тактики згоди. Остання полягає в ініціюванні позитивної реак-
ції комунікативного партнера шляхом вербального вираження готовності до співпраці, 
повної або часткової підтримки думок (дій) співрозмовника, створення додаткових умов 
взаєморозуміння та психологічного комфорту. При цьому успіх розвитку інтеракції не 
обумовлюється статусними чи іншими особистісними характеристиками комунікантів. 
Відображення зауважених аспектів маємо виключно на мовному рівні. 

 - Доконали ви мене! – розізлилася Марина. – Я їм не більше від вас! Просто я їм із за-
доволенням. Я все роблю із задоволенням: їм, п’ю, працюю, люблю! Тому в мене все гарно 
і виходить. Я люблю життя. Навіщо мені дорікати раз у раз. 
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Ігор злякався: якщо зараз Марина влаштує розгін, то перепаде всім – від нього аж 
до директора ресторану. 

- Все! Катюсю, все! Я з усім згодом! Тільки не хвилюйся! Давайте замовимо десерт! 
(Т. Молярчук).

Наведені мовні тактики сприяють гармонізації та попередженню конфліктного спіл-
кування в ході СБ. Важливо зауважити, що застосовані учасниками інтеракції, перерахо-
вані тактики продукують досягнення бажаного ефекту: у відповідь на зміну теми, комп-
лімент чи жарт маємо не агресивну вербальну реакцію комунікативного партнера, а його 
«підтримку». Це передовсім обумовлено специфікою СБ як МЖ. 

Дана розвідка є лише першою спробою дослідження обраної проблематики. Ґрун-
товний аналіз комунікативних стратегій встановлення контакту, заповнення паузи, роз-
важити тощо і відповідних тактик, до яких вдаються учасники світського спілкування, –   
ці та інші питання являють собою перспективу в дослідженні. Паралельно вбачаємо за 
необхідне подальший розгляд проблеми з погляду ролі мовних одиниць, зокрема специ-
фіки їх функціонування.
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СПЕЦиФіКа ЗміСту КонЦЕПту «таЄмниЦЯ»
в уКраЇнСЬКій мовній СвідомоСті

(психолінгвістичний експеримент)

У статті робиться спроба актуалізувати семантичні компоненти значення концеп-
ту «таємниця» за допомогою аналізу визначень респондентів в рамках експерименту-
інтерпретації слова, а також описати асоціативи, що реалізують структурно–семан-
тичний зміст даного концепту.

Ключові слова: асоціативний експеримент, концепт, національна свідомість, сти-
мул, реакція.

В статье предпринята попытка актуализировать семантические компоненты 
значения концепта «тайна» с помощью анализа определений респондентов в рамках 
эксперимента-интерпретации слова, а также описать ассоциативы, которые реали-
зуют структурно-семантическое содержание данного концепта. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, концепт, национальное сознание, 
стимул, реакция.

The article is devoted to the actualization of semantic components of meaning of the 
concept «secret» in Ukrainian lingvoculture through the interpretation experiment. An attempt 
to describe the associations to this concept has been made. 

Keywords: associative experiment, concept, national consciousness, stimulus, reaction. 
 
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття термін «концепт» увійшов до активного 

лінгвістичного тезаурусу, ставши об’єктом гострих наукових дискусій не тільки лінгвіс-
тів, але й психологів, культурологів та філософів. 

Огляд наукової літератури свідчить про те, що в сучасній лінгвістиці досі немає 
єдиного розуміння терміну «концепт». Зазвичай лінгвісти розглядають концепт як фі-
лософське поняття, що є результатом взаємодії різних чинників: національної традиції, 
фольклору, релігії, ідеології, образів мистецтва, життєвого досвіду, відчуттів і системи 
цінностей носії мови. На думку Н.Д. Арутюнової, концепти утворюють «свого роду 
культурний шар, що є посередником між людиною і світом» [1: 10]. Ідея співвіднесеності 
концепту і культурного світу людини розвивається і в теорії Ю.С. Степанова, який під-
креслює, що «концепт – це ніби згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого 
культура входить у ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – це те, за допо-
могою чого людина – пересічна, звичайна людина, не «творець культурних цінностей» –  
сам входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї» [2: 40–41]. Когнітивна лінг-
вістика розглядає поняття концепту як  «оперативну одиницю в процесах думки» (Є.С. 
Кубрякова) [3: 316].

Сучасна лінгвістика характеризується виникненням нових дослідницьких парадигм, 
що призводить до пошуку ефективних методів аналізу концептів. Вивчення асоціатив-
©  Боровик Я.Ю., 2011
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ного значення слова стало одним з найбільш поширених і розроблених напрямів дослі-
дження вербальних асоціацій. Нова асоціативна парадигма комунікативно-прагматичної 
лінгвістики дозволяє глибоко і повно представити концептуальну природу об’єктів ре-
альної дійсності, побудувати концептуальні моделі мовної картини миру. Асоціативна 
лінгвістика стає, таким чином, одним з пріоритетних напрямів у сучасній лінгвістичній 
науці [4: 36].

Психолінгвістичний експеримент, направлений на визначення особливостей функ-
ціонування концепту таємниця у свідомості та мовленні носіїв української мови було 
проведено автором статті у травні 2011 році в місті Києві. Мета експерименту: актуалізу-
вати семантичні компоненти значення концепту «таємниця» в рамках експерименту-ін-
терпретації слова, а також описати асоціативи, що реалізують структурно–семантичний 
зміст даного концепту. В експерименті взяли участь 120 референтів, поділених на три 
вікові групи.

Група «А» – 40 осіб (вік – 14-15 років, школярі СШ № 185, м. Київ);
Група «Б» – 40 осіб (вік – 20-23 роки, студенти та випускники київських вузів);
Група «В» – 40 осіб (вік – 35-50 років, респонденти-кияни з вищою освітою).
Кожна группа відповідає певному етапу дослідження мовно-мовленнєвого матеріалу. 
Експеримент складався з двох блоків: експерименту-інтерпретації слова та асоціа-

тивного експерименту. 

Експеримент-інтерпретація слова
Експеримент-інтерпретація слова спрямований на аналіз сформульованих референ-

тами суб’єктивних дефініцій, результати яких суттєво доповнюють мовні дані. Цей ме-
тод дослідження стає дедалі популярнішим у когнітивній лінгвістиці. 

У рамках експерименту кожному інформанту було запропоновано подати власне ви-
значення поняття «таємниця».  

Отримані дефініції (наприклад: Таємниця – це інформація, яку може знати тільки 
близька людина, вона не розголошується всім; Таємниця – це феномен, який визнача-
ється як дещо приховане, недосліджене, як те, що несе в собі певний особливий сенс, а 
іноді – має сакральне значення; Таємниця -  це думка чи подія в житті певної особи, про 
яку знають лише кілька осіб, які дали обітницю нерозголошення тощо) були порівняні 
з даними Великого тлумачного словника української мови, який подає таке визначення 
слова таємниця. 

таємниця – 1. Те, що приховується від інших, відоме не всім; секрет // Те, що не під-
лягає розголошенню. // чого та з означ. Відомості, знання про щось, способи досягнення 
чого-небудь, невідомі іншим.

2. Те, що не пізнане, не стало відомим або ще не доступне пізнанню. // чого. При-
хована внутрішня суть явища, предмета; прихована причина. // перен.Про що-небудь не-
звідане, неперижите, привабливе своєю загадковістю. [5: 1175].

Проаналізувавши всі визначення тлумачного словника, наведемо у Таблиці 1 перелік 
сем слова таємниця, які вичленовуються зі словниковим визначенням і смислів, сформу-
льованих респондентами під час експерименту. Паралельно ми подаємо кількість відпо-
відних дефініцій респондентів, що допомагає визначити смислове наповнення концепту 
«таємниця» у свідомості різних вікових групп носіїв української мови. 
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Зауважуємо, що елементи значення, вичленувані зі словникових дефініцій називаємо 
семами, а подані респондентами – смислами.

таблиця 1. Семантичний аналіз слова таємниця
№ Семи слова

таємниця
респонденти

усього
Група «А»
(школярі)

Група «Б»
(студенти)

Група «В»
(дорослі)

1. те, що приховується від 
інших

13 16 11 40

2. відоме не всім 10 17 9 36

3. секрет 4 1 5 10
4. те, що не підлягає 

розголошенню
11 6 11 39

5.  інформація 9 15 7 31
6. знання - 6 2 8
7. способи досягнення чогось - - - 0
8. те, що не пізнане - 3 - 3
9. те, що невідоме - 3 8 11
10. щось, не доступне 

пізнанню
- 1 2 3

11. прихована внутрішня суть - 2 - 2
12. прихована причина - - - 0
13. щось незвідане, непережите - 2 1 3
14. щось привабливе 2 2 2 7

усього 49 74 58 181
додаткові смисли

15. відоме одному 6 13 7 26
16. відоме близьким, рідним, 

друзям
5 2 5 12

17. відоме тим, кому довіряєш 2 4 12 19
18. думка 1 5 2 8
19. подія 1 3 4 9
20. етична норма 1 1 - 2
21. щось важливе 2 3 3 8
22. може завдати шкоди - 2 1 3
23. внутрішній світ - 2 2 4
24. феномен - 1 - 1
25. щось недосліджене - 1 1 2
26. має сакральне значення - 1 - 1
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27. захист - 2 - 2
28. може змінити відносини - 1 - 1
29. особистий простір - 1 - 1
30. внутрішній стан - 1 - 1
31. щось зашифроване - 1 - 1
32. мрія, бажання 2 1 1 4
33. предмет - - 1 1
34. щось магічне - - 1 1

усього 
(семи + смисли)

69 119 98 286

Загалом під час експерименту було отримано 286 реакцій. На основі аналізу резуль-
татів  було виокремлено 20 додаткових смислів, які не зустрічаються у Великому тлу-
мачному словнику. Це доводить цінність психолінгвістичних даних для встановлення 
більшої кількості смислів аналізованого слова, які реально існують у концептуальній 
(мовній) картині світу респондентів. 

Також варто зауважити, що більшість респондентів називали семи, що стосуються 
1-го значення слова таємниця (84%). Це свідчить про суттєвий «перекіс» у сприйнятті 
значень цього слова на користь 1-го з них. 

асоціативний експеримент
Асоціативний експеримент широко відомий і давно використовується в психолінг-

вістиці, в семасіології, а останнім часом – і в когнітивній лінгвістиці. Він бере свій поча-
ток у методі вільних асоціацій, одному з перших проектних методів психології. Зиґмунд 
Фройд і його послідовники припускали, що неконтрольовані асоціації — це символічна 
або іноді навіть пряма проекція внутрішнього, часто неусвідомлюваного змісту свідо-
мості.

Асоціативний експеримент служить практичним підтвердженням висунутої гіпотези 
про полісегментність і багаторівневу структуру опорних концептів мови, до яких на-
лежить вибраний нами об’єкт дослідження – концепт «таємниця». Дані асоціативного 
експерименту, направленого на концепт таємниця дозволяють розглядати його як аб-
страктне лінгвоментальне об’єднання. Якщо взяти до уваги теорію польової моделі 
концепту, за якою кожний з концептів має ядро та периферію, базовий шар і додаткові 
конотативні ознаки, то можна зробити висновок, що до ядра концепту «таємниця» вхо-
дить його ім’я, граматичні форми, синоніми, антоніми та гіпероніми, а на його периферії 
перебувають лексеми, пов’язані з ним асоціативними зв’язками. Саме це підтверджують 
і дані, отримані під час асоціативного лінгвістичного експерименту зі словом-концептом  
«таємниця».

Асоціативний експеримент поділяється на два типи: вільний асоціативний експе-
римент (коли піддослідний не обмежений у виборі можливих асоціацій) і спрямований 
асоціативний експеримент (асоціативний потік піддослідного обмежується рамками пев-
ного граматичного класу). У нашій статті за основу взято спрямований асоціативний 
експеримент. 
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У рамках спрямованого асоціативного експерименту інформантам було запропонова-
но виконати наступні завдання:

1) Вказати означення, які, на їхній погляд, найбільше характеризують таємницю. 
2) Назвати асоціації-іменники, які виникають у зв’язку з поняттям «таємниця».
3) Вказати, які емоції (позитивні чи негативні)викликає у вас поняття «таємниця».

1) реакції-означення на стимул «таємниця»
група «а» - таємниця: невідома 10; особиста 9; цікава 6; важлива 5; загадкова 5; 

прихована 4; інтимна 4; засекречена 4; давня 2; небезпечна 2; жахлива 2; чарівна 2; сі-
мейна 2; дружня 2; світова; заборонена; чужа; маленька; недоступна; унікальна; особли-
ва; безмежна; далека; велика; страшна; магічна ; нерозгадана; приємна.

група «Б» - таємниця: особиста 18; страшна 9; цікава 7; велика 7; загадкова 6; важ-
лива 5; вічна 5; прихована 4; державна 4; сімейна 4; дружня 4; невідома 3; інтимна 3; при-
ватна 3; сокровенна 2; професійна 2; комерційна 2; банківська 2; лікарська 2; військова 
2; відверта 2; давня; маленька; суцільна; виправдана; цілковита; всесвітня; споконвічна; 
розкрита; магічна; релігійна; дивовижна; спільна; ділова; надзвичайна; дитяча; шлюбна; 
юридична; прадавня; родинна; головна; неосяжна; нерозкрита; недоступна; підсвідома; 
шокуюча; неприємна; казкова; колишня; тяжка; розповсюджена; містична; своєрідна;  
нерозгадана; непізнана; приємна.

група «в»  - таємниця: банківська 12; війська 8; особиста 7; комерційна 6; профе-
сійна 5; невідома 4; прихована 4; страшна 4; юридична 4; важлива 3; інтимна 3; загадкова 
3; ділова 3; глибока 3; несподівана 3; приємна 3; цікава 2; велика 2; державна 2; сімейна 
2; лікарська 2; нерозгадана 2; сувора 2; непізнана 2; приголомшлива 2;  давня; світова; 
жахлива; заборонена; чужа; маленька; засекречена; безмежна; магічна; головна; нероз-
крита; шокуюча; неприємна; гірка; конфіденційна; незвичайна; хвилююча; болісна; не-
звідана; небачена. 

Загалом було отримано 318 відповідей. Серед них респондентами було наведено 81 
різне значення.

Реакції-прикметники (велика, страшна, банківська, магічна), які складають 87,5% 
від загальної кількості відповідей, помітно переважають над реакціями-дієприкметни-
ками (прихована, нерозгадана, хвилююча), яких було названо 12,5%. Серед усіх реакцій-
прикметників відносні прикметники складають 53%, якісні – 46% , присвійні – 1%.

Найбільше реакцій, у тому числі різних, було наведено групою «Б», тобто студента-
ми. Це можна пояснити більшим словниковим запасом, великою кількістю прочитаної  
ними навчальної та художньої літератури, а, отже, ширшою концептуальною (мовною) 
картиною світу. 

Крім того було помічені певні закономірності змістового наповнення реакцій окре-
мих груп. Так, у групі «В», до якої входили респонденти віком 35-50 років, було зафік-
совано найбільше присвійних прикметників типу професійна, комерційна, банківська, 
юридична, ділова, військова, державна, що може бути зумовлено їх професійною діяль-
ністю.  У групі «Б» зустрічаємо більше якісних прикметників (сокровенна, надзвичайна, 
загадкова) і дієприслівників (непізнана, нерозгадана, неосяжна) тощо з поетичним або 
книжним забарвленням.
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2) реакції на стимул таємниця, виражені іменниками
таємниця 362: скриня 24; секрет 19; життя 17; загадка, кохання 12; детектив, скарб 

8; туман  7; людина, замок , жінка, розслідування, змова 6; код , гадання,  інформація , 
смерть 5; дружба,  шифр,  ключ, таємний агент, космос, всесвіт, в’язниця, вбивця, тем-
рява, сейф 4; диво, СБУ, скарбниця, печера, скелет у шафі, дитина, рецепт, містика, осо-
бистість, запитання,  свідомість, душа, глибина, завіса, зачинені двері,  Бог, свідок,  казка, 
голова, сповідь 3; друг, ворог, вбивство, сенсація, павутина, підземний хід,  магія, тю-
ремна камера, пригоди,  інтерес, тінь, ліс, вогонь,  ніч,  маска,  КДБ, злочин,  братство, 
світобудова, пароль,  Шерлок Холмс,  думка 2; сходи; мрія;  небезпека; таїнство; сльоза; 
щоденник; сховище; банк; небо; шкатулка; листівка; зоря; інтрига; ворожка; серце; го-
ризонт; шепіт; хранитель; страх; історія; мандри; успіх; молодість; бомба; море; зрада; 
дзеркало; схованка; спокуса; перлина; колючий дріт; релігія; охорона; темний куток; 
манускрипт; ріг будинку; ребус; пошуки; Зона-51; масони; подарунок; тайнопис; океан; 
мушля; підвал; вода; ворог народу; підземелля; рецепт; мозок; Інтернет; піраміда; книга; 
Майкл Джексон; плащ; гість; заклинання; погляд; знання; документ; наука. 

Загалом під час експерименту було отримано 362 реакції, серед них різних – 130 
реакцій.  

Асоціативне поле отриманих реакцій є насиченим і  різноманітним як за своєю се-
мантикою, так і за граматичними ознаками (слова, словосполучення).

Варто зауважити, що реакції-слова (89,6 %) помітно переважають над реакціями-сло-
восполученнями, в тому числі стійкими (10,4 %).  

Реакції, виражені абстрактними іменниками складають близько 46%, реакції, вира-
жені конкретними іменниками – 54% відповідно.

Зауважуємо, що в дисертаційному дослідженні автора цей матеріал розглядається у 
смислових блоках. 

Така різноманітність реакцій, що репрезентують цей концепт, може бути зумовлена 
історико-культурними особливостями розвитку українського народу (реакції – ворожка; 
гадання, КДБ; ворог народу, СБУ), а також наслідками процесу глобалізації (реакції - 
піраміда, Зона-51, Майкл Джексон, Шерлок Холмс, Інтернет). Крім того, вони можуть 
бути навіяні художньою літературою, кінематографом або випливати з попереднього 
життєвого досвіду. 

3) Які емоції викликає у вас поняття «таємниця»?
Позитивні – 51,5% (62 особи); негативні – 17,5% (21 особа); нейтральні – 30,8% (37 

осіб).

виСновКи: Проведений нами аналіз мовно-мовленнєвого матеріалу, що був отри-
маний за допомогою експерименту на інтерпретацію слова та спрямованого асоціатив-
ного експерименту, дозволяє нам виявити реальні особливості мовного відображення 
дійсності, відбиття у мовній картині світу концептуальних картин світу різних груп лю-
дей, світогляд яких залежить від віку та умов розвитку. 

Психолінгвістичні методи дослідження семантичної структури слова звертають ува-
гу мовця на сучасний стан мови та допомагають виявити можливі зміни семантики слова 
в уяві мовців. Асоціативний експеримент є практичним підтвердженням теоретичних 
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розробок в області структури концепту і є одним з ефективних методів його дослідження. 
Таким чином, комплексний аналіз асоціативних реакцій дозволяє окреслити дина-

мічну організацію концептуального поля «таємниця» і визначити його національно-
культурні особливості.  
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(Харків, Україна)

КонЦЕПт «дуШа» ЯК мовний ЗаСіБ вираЖЕннЯ внутріШніХ 
Почуттів в мовній Картині Світу миКоЛи БаЖана

Стаття присвячена аналізу концепту «душа» в поетичному мовленні М. Бажана, 
розкриттю семантики концепту «душа» та визначенню особливостей його мовного ви-
раження.

Ключові слова: мовна картина світу, концептуальна картина світу, концепт, кон-
цепт «душа», метафора, епітет, порівняння.

Статья посвящена анализу концепта «душа» в поэтической речи М. Бажана, 
раскрытию семантики концепта «душа» и определению особенностей его языкового 
выражения.

Ключевые слова: языковая картина мира, концептуальная картина мира, концепт, 
концепт «душа», метафора, эпитет, сравнение.

The article is devoted to the analisys of the concept ‘soul’ in the poetical language of 
M.Bazhan. The semantics of the concept and the peculiarities of its lingual representation are 
also described. 

 Key words: linguistic picture of the world, concept, soul, methaphor, epithet, simile.
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Новий період у розвитку мовознавства відзначається тим, що мова розглядається не 
тільки як система, але і як певна картина світу.

Світ постає для людини таким, яким вона в міру свого розвитку пізнає його і освоює. 
Картина світу – це те, що йде передусім від людини, плід її сприйняття, фантазій, мис-
леннєвих процесів і перетворювальної діяльності. Всесвіт як всеохопний світ є для лю-
дини всеосяжним предметом пізнання. Разом з тим світ – це й сама людина, коли йдеться 
про внутрішні її світовідчуття, переживання, розумову діяльність, невіддільну від мови 
як способу організації інформації про сам світ, а ширше – всесвіт. Тому феномен світу, 
пізнаного через мову, постає для людини передусім таким, яким постає для неї її мова. 
Звичайно ж, людина тут виступає узагальненим суб’єктом, бо індивідуальні продукти 
пізнання дійсності через свідомість і мислення підтримуються колективними зусиллями, 
перевіряються, зрештою, колективним досвідом. 

На думку Б.О. Серебренникова, визначаючи сутність концептуальної й мовної кар-
тин світу, концептуальна картина багатша за мовну, бо включає в себе і домовні знання. 
Домовна картина є джерелом і матеріалом для концептуальної і мовної. У домовному, 
ментальному рівні МКС містяться ті численні уявлення, зв’язки, враження, що в разі 
потреби у фіксації їх у свідомості індивіда шляхом абстрагування й узагальнення утво-
рюють поняття, що стають основою для концептуальної й лінгвальної картини світу і 
фіксуються в лексичному значенні» [1: 6]. 

Великий тлумачний словник дає таке визначення концепту:  1. Формулювання, за-
гальне поняття, думка. 2. Вигадка, фантазія.

Термін концепт по-різному характеризується дослідниками. Степанов Ю.С. вважає, 
що «концепт як явище споріднений із поняттям, але відрізняється від нього змістом, 
формою і сферою існування: його сфера – ментальний світ, не логіка, а культура в будь-
якій її галузі, його форма – не науковий термін, а слово або словосполучення загальної 
мови…» [3: 9]. Жайворонок В.В. вважає, що «за концептом стоїть не тільки лінгвальна, а 
й лінгвокультурна інформація, якщо за поняттям стоїть реалія, предмет, субстанція, то за 
концептом  – не лише предметний смисл, а й слово   ім’я реалії, слово – знак як певна інте-
лектуальна осмислена сутність, знак смислу» [4: 25]. Концепт, як справедливо зауважує 
Д. С. Лихачов, “не безпосередньо виникає із значення слова, а є результатом зіткнення 
словникового значення слова з особистим і народним досвідом. Потенції концепту тим 
ширше і багатше, чим ширше і багатше культурний досвід людини” [5: 281].

Співвідношення концепт-слово є провідним при спробах структурування різних кон-
цептуальних сфер (народу, особистості). Слово – “особлива творча сила, з допомогою 
якої відбувається подвійне творіння, створюється світ у слові і відбувається перетворен-
ня звичайного тексту в поетичний. І в цьому творінні мова, слово утворюють те серед-
остіння, яке з’єднує божественне і небесне з людським і земним” [6: 219]. Саме слово 
є тією атомарною одиницею, за допомогою якої створюються словесні тексти в самому 
широкому діапазоні їх інтенцій і реалізацій.

У цьому плані одним з найбільш складних, неоднозначних можна вважати співвід-
ношення поняття / концепту і слова “душа”, що відображають національно-культурну, 
ментально-психологічну специфіку і ціннісну орієнтацію українського народу.

На концептуальному рівні відбувається не тільки узагальнення явищ предметного 
світу, а й селекція та концентрація в поняття окремих ознак різних явищ внутрішнього, 
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духовного світу. На цьому рівні відбувається складний процес формування абстрактних 
понять, що не сприймаються безпосередньо, а тільки через їх транспонування за допо-
могою мови, домінування у мові. У цьому полягає величезна роль мови й МКС у фор-
муванні духовного світу: саме за допомогою МКС і спонтанного визначення місця в ній 
абстрактних понять і абстрактної лексики людина може осягнути свій внутрішній світ, 
відповідний світ іншої людини і, зрештою, духовні цінності цілого народу [7: 24].

Особливо виразним є концепт «душа» історико-культурної свідомості народу. Душа 
завжди вважалася внутрішнім вмістом кожної особистості. Тобто, без душі людина – це 
тільки тілесна оболонка. Душа ставилася завжди на перше місце в будь-які часи у будь-
яких націй і народностей.

У світлі останніх досягнень мовознавчої науки постає питання про вивчення мовної 
картини світу М. Бажана.

Мета полягає в дослідженні концепту душа як мовного вираження внутрішніх по-
чуттів в поетичній  мові Миколи Бажана.

Завданням нашого дослідження є розкриття образу душа через систему тропів, зо-
крема метафор, епітетів, порівнянь, які застосовував М. Бажан у поетичній мові, адже на 
сьогодні цей аспект його діяльності ще недостатньо досліджений. 

Концепт «душа» є найбільш поширеним у поетичній мовотворчості поетів-неокла-
сиків і є одним з центральних у духовній сфері. Поняття душі є дуже давнім, дослідники 
вважають, що воно сягає ще язичницької доби, християнство лише дещо змінило уяв-
лення про душу, уточнилася її доля та місцезнаходження при відділенні від тіла, тобто 
по смерті людини. 

 Природно, все це зумовило специфіку формування і експлікації в мовній картині 
світу народу, окремої особистості, соціуму основних конструктивних мовних одиниць, 
які мають сему «душа «.

Великий тлумачний словник дає наступне визначення душі: 1. Внутрішній психічний 
світ людини з іі настроями, переживаннями та почуттями. // За релігійними уявленнями 
– безсмертна нематеріальна основа в людині, що становить суть її життя, є джерелом 
психічних явищ і відрізняє її від тварини. 2. Сукупність рис, якостей, властивих певній 
особі. // Людина як носій тих чи інших рис, якостей. // Почуття, натхнення, енергія. // 
Про людину з прекрасними рисами характеру.

Душа суб’єкта експлікується та визначається в художньому дискурсі через емоцій-
но-експресивний простір,  мовним експлікатором якого виступає континуум особливих 
образних, оціночно-асоціативних лексичних одиниць.

Микола Бажан – поет, вихований революцією, отже, постать дійова, що прагне не 
лише до оцінки життя, але й до його перетворення. Ось чому з поезій Бажана важко та й 
ні до чого вистригати ножицями сентенції й парадокси. Поезія його не дуже придатна до 
цитат. Думка і дія так злиті в ній з конкретним оточенням, з світом речей і подій, що кож-
ний рядок вилучений з тексту, вмирає, як рибка, вийнята з акваріума… Ліричний поет 
висловлює в своїй поезії головним чином себе, свою особистість, своєрідність своєї осо-
бистості, і якщо ця особистість справді являє собою щось відмінне від інших, то як же це 
може не відбитися в стилі і не створити відмінної від інших поетичної манери? Інша річ 
епік і драматург. Свій внутрішній світ і свою особистість він висловлює не прямо, а шля-
хом зображення подій, шляхом зіткнення різних, іноді контрастних характерів. Велика 
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різноманітність типів, з якими має справу епік,заперечує одну-єдину систему прийому, 
з якою хоче підійти до життя поет. Ось чому завдання епіка або драматурга не лише не 
може бути зведене до того, щоб «не мати ніякої манери», а навпаки,  вимагає від нього 
володіння цілою колекцією «манер». Такою колекцією і володіє Микола Бажан [8: 29].

У поетичній мовній картині Миколи Бажана зустрічаємо слова для вираження, так 
би мовити, зовнішніх подразників, які через складну систему індивідуальних асоціацій 
і механізмів перетворень ведуть до змін існуючих і виникнення нових станів внутріш-
нього світу людини.

В поезії М. Бажана основними, центральними, найбільш значимими і місткими є 
слова серце і душа, які за загальним уявленням, власне, є місцем виникнення, зосеред-
ження емоцій і почуттів. В нашій статті розглянемо детальніше концепт душа через сис-
тему тропів як показник внутрішнього світу поета.

Своєрідність мови поезії полягає в тому, що в структурі поетичного твору, як кон-
кретному її вияві, здійснюється «емоційно-образна, естетична трансформація засобів 
загальнонародної мови» [9: 18]. « Поетичне слово, – підкреслює Г. Винокур, – виростає 
в реальному слові як його особлива функція, так само як поезія виростає з оточуючого 
нас світу реальності»  [10: 18].

Образ  душі в Бажана набуває специфічних психолого-емоційних та семантичних 
обрисів. Душа – 1) це місце перебування почуттів, емоцій: З усіх кутків душі позміта-
но / Любові порох золотий (М. Бажан); Забагато ще він недомріяв, / Недовистраждав, 
недолюбив; / Забагато темних чорториїв / Він в душі до дна не просвітив (М. Бажан); 
Здається, крикну, трохи мисль напружу,  - / І знайдуть спогади вагу і плоть, / І ввійдуть 
владно й повноправно в душу, / Щоб жити там, хазяйнувать, бороть (М. Бажан); 2) 
це субстанція: Підпалюй спирт! Святе аутодафе, / Де спирт пала, мов християнські 
душі… / Кричіть, захоплені кликуші, / В берлінському блюзнірському кафе! (М. Бажан); І 
бог не прийде по мене, по душу мою убогу, / Нікому не стану за пам’ять або хоч за пере-
сторогу, / Хіба що зберуться зайди, вип’ють вина із рогу / І ящик незграбний зі мною 
потягнуть в останню дорогу, / І добра земля грузинська стукне мені в домовинку, / Щоб 
побажати неробі незаслуженого спочинку… (М. Бажан); 3) це іпостась особистості: В 
провулках – ні душі, і зараз можна йти (М. Бажан); Ворота замкнув будинок, і вікна за-
плющив він, / Живої душі не видно / в пустому цілком огромі (М. Бажан); 4) це щось живе, 
що знаходиться, подібно до серця, всередині людини: Боєць, напившись волзької води, / 
Відчув – вона йому терзає душу: / Умри, а стій! Умри – не відійди! (М. Бажан); Над нами 
вже не гримали громи, / Прозоро грала просинь вереснева, / Ричали тільки душі і доми / 
І чорнорукі корчились дерева (М. Бажан); 5) це внутрішнє «я» автора: Хай спечені уста я 
ще раз притулю / До живодайного, як молодість, напою, / Настою споминів, і радості, 
й жалю, / Яким я жадібно зболілу душу гою (М. Бажан); Такі вони співучі і цілющі, / Оці 
алеї вітровію й стужі, / старі, корчаті монастирські пущі, / Де піст і пісня лікували 
душі (М. Бажан).  

Багату емоційність внутрішнього світу М. Бажан передає через метафоричність: Пів-
мисль і півслово огромне й убоге, / Недоносок душі – о як тяжко йому / Тягти свій 
живіт, безголовий, безногий, / Задивлений пупом у вічність і тьму! (М. Бажан); Чисто-
плюйці душі і сердець приживалці, / Більше тобі, співчуття, не дано, / Як тільки сидіти 
й поламані пальці / Зав’язувать бантом навколо долонь (М. Бажан); Нудьга – це неситий 
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душі лейкоцит, / Що тілом своїм, непорушним і бистрим, / Вгортає, висмоктує му-
дрість і пристрасть, / Як спрут, заповзаючи серцю під спід (М. Бажан); І страшно нам 
було його жахнутись зору; / він з нами був, суворий, пшавський муж, / Що потоптав, як 
рінь, дрібні уламки душ / І мужність прокладав крізь світ тропою вгору (М. Бажан); О 
щедрість душі! / її спрага, / її невтоленні шукання / І радості, / й зустрічей з щастям, / і 
з горем, / і з чудом життя! (М. Бажан); Що ж, солдат доп’є цю пляшку / Без жеманства 
і гримас, / Весь душею нарозпашку, / Радий всім служить для вас! (М. Бажан); Напийся, 
і зведись, і твердо й радо стій / Перед останнім іспитом душі (М. Бажан). 

Завдяки порівнянням автор досягає особливого напруження внутрішніх почуттів, 
увиразнює зображуване і виявляє своє ставлення до нього: Кості зламати, і випростать 
корчі, / І м’язи по швах життєродних розшить, / Щоб розпач розкрити, як родива 
творчі, / Як Кесарів розтин душі (М. Бажан); І буря перших бірж, і вітер перших акцій 
/ Їх відриває й гонить од землі, / Як душі виссаних і висохлих абстракцій, / Зароджених 
у підступі і злі (М. Бажан); Приходь же, пісне, в хату цю вступи, / Як господиня душ, 
а не жебрачка (М. Бажан); В полях туманних  бився у тривозі / Холодний день, і жаль, 
хоч в душу стрель, / На серце впав. Ішли ми по дорозі / Серед пустельних і сумних земель 
(М. Бажан); Рокочучи, відплинув гомін міді, / І чорна трость ебенова співа, / Немов 
душа жадаюча жива, / Одна на всім принишклім круговиді… (М. Бажан). 

Експресивно-оцінювальні прикметники, які виступають у поетичній мові у функції 
епітетів, надають висловлюванню піднесеності та емоційності: Він сина отаким не ба-
чив ще ніколи, – / Слова достиглої, змужнілої душі / Почув неждано він, і ці слова зборо-
ли, / І вперше він синам сказав: – Товариші, / Товариші мої, мої великі діти, / Моя і кров, 
і плоть, сподіванка моя! (М. Бажан); Шанують твій подвиг, твій розмах, твій подих / 
І велич твоєї душі! (М. Бажан). Додатковий поетичний смисл з’являється у так званих 
метафоричних епітетах: Стрімкий порив душі сміливої людини / До висоти небес, до їх 
бездонних лон (М. Бажан); Вона не приходить одразу, вона, що веде за собою / Спокійну 
ходу і змужнілу поставу душі (М. Бажан); Так мало лишилося сили / в розтоптаних роз-
пачем душах, / В заглушеній громом гарматним / і дзвоном церковним надії (М. Бажан); 
Не втамувать стисканням супокою / Душі стривожених тремтінь, / Коли згадаю я, і 
бачу я, що ось / Струміння диму з вітром заплелось (М. Бажан).

Спостереження показують, що як жива сутність, душа не тільки генерує і відображає 
почуття, вона і «сама» може їх відчувати, функціонально уподібнюючись суб’єкту мови. 
За допомогою різних тропних модифікацій досягається єдність образу, його цілісність, 
пожвавлюються стародавні асоціативно-смислові зв’язки слів.
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СПЕЦиФіКа ФрЕйму WEATHER  
у ХудоЖніХ твораХ СЕСтЕр БронтЕ

У статті розглядається фрейм "weather", що розгортається у художніх творах 
сестер Бронте  як багатомірний, об’ємний концепт з розгалуженою структурою фрей-
мових та міжфреймових зв’язків. 

Ключові слова: фрейм, підфрейм, інтегрований фрейм, weather.
В статье речь идёт о фрейме weather, разворачивающимся в художественных про-

изведениях сестёр Бронте как многомерный, объёмный концепт с разветвлённой струк-
турой фреймовых и межфреймовых отношений.

Ключевые слова:фрейм, подфрейм, интегрированный фрейм, weather.
This paper examines the frame "weather", which appears in sisters Bronte’s novels and 

evolves as a many-sided, multi-dimensional concept. The frame ‘weather’ is also characterized 
by a well-developed structure of frame interrelations.

Key words: frame, sub frame, integrated frame, weather.

У рамках лінгво-когнітивних досліджень фрейм вже традиційно розглядають як 
систему, за якою організуються уявлення, образи, поняття, концепти, що зберігаються в 
пам’яті [6: 187]. Услід за М. Мінським (якого вважають одним з основоположників фрей-
мових досліджень) вчені погоджуються з наступним визначенням феномену: “фрейм – 
це ієрархічно організована структура інформаційних даних, що акумулює знання про 
©  Давидюк Т.В., 2011
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певну стереотипну ситуацію і формує певну понятійну базу мовного і позамовного до-
свіду” [7:7; 8:23-24; 3: 106]. 

Відомий дослідник семантики сцен і фреймів, Ч Філмор, розглядаючи сцени, фрейми 
та схеми як специфічні засоби організації знань, вказує, що значення лексичної одиниці 
завжди співвідноситься з будь-яким осмисленим сприйняттям, переживанням, досвідом, 
дією чи об’єктом, які зберігаються у пам’яті людини. [11: 313]. Таким чином, фрейм, як 
психоментальне утворення, структурує інформацію, узагальнує дані, зберігає у пам’яті 
не тільки всю інтерпретовану сукупність знань, а й те, як вони переосмислюються люд-
ським розумом та зберігаються у пам’яті: “...людина, яка намагається пізнати нову для 
себе ситуацію або по-новому поглянути на вже звичні речі, обирає зі своєї пам’яті по-
трібний фрейм із таким розрахунком, щоб шляхом зміни в ньому окремих деталей зро-
бити його придатним для розуміння більш широкого класу явищ або процесів...” [7: 7]. 

Беручи до уваги усе згадане вище, услід за вченими лігвокогнітологами (З.Д. Попова, 
І.А.Стернин, М.М. Болдирєв, М.М. Полюжин, А.П. Бабушкин) у нашій роботі вважаємо 
фрейм багатокомпонентним концептом, який “мислиться у цілісності його складо-
вих частин, як об’ємне уявлення, деяка сукупність стандартних знань про предмет або 
явище” [9: 119]. Розглядаючи фрейм як об’ємний концепт, дослідники наводять мета-
фори: “пакет” інформації, знань про стереотипну ситуацію [2: 37] та “кадр”, в рамки 
якого потрапляє все, що є типовим для певної сукупності умов [1: 55], підкреслюють, 
що фрейм імпліціює комплексну ситуацію [1: 55]. Інакше кажучи, фрейм є системою 
взаємопов’язаних концептів [8: 162], якщо один з цих концептів з’являється в тексті або 
дискурсі, то решта концептів автоматично стають доступними. Необхідно також зазначи-
ти, що знання фрейму, які перебувають в пам’яті людини, можуть вступати у взаємодію 
з частинами інших фреймів. Такі точки перетину називаються вузлами, кожен з яких 
розглядається як окремий концепт, тому у працях вчених фрейм називають “концепту-
альною мережею” або “мережею концептуальних залежностей” [8: 167]. 

Повертаючись до будови фрейму зазначимо, що фрейм є сіткою вузлів і зв’язків (від-
ношень) між цими вузлами [7: 34]. Також розрізняють так звані вершинні рівні фреймів 
що є фіксованими й відповідають тому, що є завжди справедливим стосовно очікуваної 
ситуації, та термінальні вузли, або слоти, що розташовуються нижче [8: 168]. Фрейми 
можуть бути спорідненими, тобто пов’язаними фреймовими системами. У таких випад-
ках термінальні вузли вказують на умови, яким відповідає це заповнення. Часто таке за-
повнення  розглядається як підфрейм або споріднений фрейм [8: 168], в іншій терміноло-
гії, інтегрований фрейм, що базується на об’єднанні вузлів або терміналів двох або біль-
ше фреймів. Об’єднання інтегрованих фреймів становить фреймовий комплекс [4: 116]. 

За визначенням вчених (М.М. Полюжин, Ч. Філмор) соціокультурна інформація, ху-
дожніх текстів, як правило, організована у вигляді фреймів, сценаріїв, сцен [8: 169; 11: 
316]. Ключові лексичні одиниці тексту чи фрагменту опису погоди, виступаючи фрей-
мовою лексичною групою, становлять елементи лінгвістичної, ментальної чи концеп-
туальної структури – фрейму. Досліджуючи літературні твори дістаємо підтвердження 
того, що фрейм weather має бути представлений у вигляді системи, де вузли (термінали) 
sunshine, frost, snow, rain, wind, cloud, storm, fog, air, sun, moon з’єднуються асоціатив-
ними зв’язками між собою та з вершинним елементом –weather, що є іменем фрейму 
завдяки розгалудженим асоціаціям, що зводяться воєдино, в одну комплексну ситуацію. 
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Саме у тексті ми спостерігаємо розгортання фрейму weather та його переплетіння з ін-
шими семантичними та лексичними полями, що утворює підфрейми, інтегровані фрей-
ми та, зрештою, фреймовий комплекс.

У художніх творах сестер Бронте, а саме: Charlotte Brontё “Jane Eyre”, Emily Brontё 
“Wuthering Heights”, Anne Brontё “The Tenannt of the Wildfell Hall” та “Agnes Grey” зна-
ходимо значну кількості описів погоди та природніх явищ, що надають реалістичним 
зображенням характерів людей та їх доль романтичного відтінку. Наприклад, сонце часто 
символізує настання сприятливих умов у життях героїв, а зміна погоди, вітер, гроза – зміни 
у долях, передвісники біди, знаки переломних моментів та випробовувань. Найчастіше 
такі символьні елементи зустрічаємо у романі “Джен Ейр” та “Грозовий перевал”, проте 
романи Анни Бронте теж їх не позбавлені. Отже, відтворення дійсності у літературному 
творі передбачає наявність у читача не лише мовних знань, а й знань про культуру, історію, 
соціум. Літературний твір, з одного боку, завжди несе авторські індивідуальні особливості, 
адже в ньому буквальне значення слова набуває нового змісту. З іншого боку, романи сес-
тер Бронте є прецендентними феноменами британської культури, що означає їх загальну 
відомість, когнітивну актуальність серед носіїв мови та культури [5: 50-51]. 

Відповідно до словникових дефініцій, у фреймі weather розгортаються підфрейми 
або ж, споріднені фрейми відносно до його основних семантичних елементів – time 
та place: “weather – condition of the atmosphere at a particular place during a short period 
of time…” [16: 588]. Справді, як показали огляди мовленнєвого матеріалу, розгортан-
ня фреймової лексичної weather у дискурсі завжди відбувається відносно певного пе-
ріоду часу у реальному природному середовищі. Широко представленим у романах за 
кількісною ознакою (56 описів природніх явищ) є споріднений фрейм за семантичним 
елементом time, який вербалізується лексичною одиницею seasons, що в свою чергу 
з’єднується з вузлами-концептами winter, spring, summer та autumn, а також з перифе-
рійними слотами morning, afternoon, evening, night. 

У свою чергу, концепт winter реалізує раніше згадувані концепти rain, wind, frost, 
snow, storm, та характеризується загалом негативними оцінками та образами: похмуріс-
тю, (…drear November day...) сірістю (It was a very grey day; a most opaque sky...), сирістю, 
імлою (The afternoon came on wet and somewhat misty…), тощо. Наприклад: “When Mr. 
St. John went, it was beginning to snow; the whirling storm continued all night. The next 
day a keen wind brought fresh and blinding falls; by twilight the valley was drifted up and 
almost impassable. … listening to the muffled fury of the tempest … I heard a noise: the wind, 
I thought, shook the door. No, it was St. John Rivers, who, lifting the latch, came in out of the 
frozen hurricane – the howling darkness – and stood before me…” [14: 383]. 

Концепт-вузол spring, на противагу до попереднього, взаємозв’язаний з такими кон-
цептами, як sun, sunshine, слотами інтегрованого фрейму flowers, grass, має позитивні 
оцінки, викликає образи задоволення, радості, утіхи та навіть надії, наприклад: “I have 
a pleasant recollection of that walk, along the hard, white, sunny road, shaded here and there 
with bright green trees, and adorned with flowery banks, and blossoming hedges of delicious 
fragrance; or through pleasant fields and lanes, all glorious in the sweet flowers and brilliant 
verdure of delightful May.”[13: 58], або “it was a lovely afternoon about the close of March; 
Mr. Green and his sisters had sent their carriage back empty, in order to enjoy the bright 
sunshine and balmy air in a sociable walk…” [12: 83]. 
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Summer також містить концепти sun, sunshine, асоціюється зі спокоєм (basking in the 
sunny haze of a quiet summer afternoon), світлом та сяйвом, свіжістю (the brilliant freshness 
of a summer morning), яскравими кольорами: “…a sweet, warm evening in the latter half of 
June. I sat for a moment in silence, enjoying the still, pure air, and the delightful prospect of the 
park that lay before me, rich in verdure and foliage, and basking in yellow sunshine, relieved 
by the long shadows of declining day.”[12: 136]. Проте, попри значну перевагу лексичних 
одиниць задоволення при описі сонячного тепла, знаходимо і негативну асоціацію: “It 
was with an agitated burning heart and brain that I hurried homewards, regardless of that 
scorching noonday sun…” [13: 67]. 

Autumn мало представлено у досліджуваних текстах, проте, треба сказати, що цей 
концепт, як і попередній, передає і приємні і несприятливі асоціації: “On a mellow evening 
in September…”[15: 89]; “But though it was not far past the middle of September, the heavy 
clouds and strong north easterly wind combined to render the day extremely cold and dreary” 
[12:13]. Припускаємо, що через особливості географічного положення та клімату,  не-
сприятливі погодні умови притаманні осені у Великій Британії мало відрізняються від 
зими і тому настання холодів, у свідомості мовців асоціюється з зимою: “…the drear 
November day. At intervals, while turning over the leaves of my book, I studied the aspect of 
that winter afternoon. Afar, it offered a pale blank of mist and cloud; near, a scene of wet lawn 
and storm-beat shrub, with ceaseless rain sweeping away wildly before a long and lamentable 
blast.” [14:2].

Досліджуючи фреймову лексико-семантичну групу weather за семантичною озна-
кою place у романах виокремлюємо споріднено-інкорпорований фрейм weather and 
nature, що представлений у 90 виділених з текстів блоках опису погоди. Тобто, зазнача-
ємо, що у художніх текстах знаходяться інкорпоровані, інакше кажучи, взаємопов’язані 
фрейми weather та nature, вузли яких неможливо “розв’язати”, однозначно провести 
межі між двома фреймами, адже, як правило, у художніх текстах не розглядаються окре-
мо лексичні одиниці, що апелюють до концептів, наприклад, rain, wind, або sunshine. 
У дискурсі погода тісно переплітається з природою, природніми явищами, пейзажами, 
навколишнім середовищем, включаючи зовнішній вигляд людських осель та залученням 
предметів та явищ космічного простору. Таким чином,  струкрура weather and nature ха-
рактеризується наявністю наступних вербалізованих взаємозумовлених зв’язків: space, 
landscape, plants/animals. 

Фреймовий термінал weather and space виділяємо зважаючи на його широку при-
сутність у досліджених літературних текстах (40 описів). Weather and space зв’язаний з 
концептами moon, sun, sky, stars. Наприклад: “…to that sky expanded before me, - a blue 
sea absolved from taint of cloud; the moon ascending it in solemn march; her orb seeming to 
look up as she left the hill tops, from behind which she had come, far and farther below her, 
and aspired to the zenith, midnight dark in its fathomless depth and measureless distance: and 
for those trembling stars that followed her course; they made my heart tremble, my veins glow 
when I viewed them. Little things recall us to earth: the clock struck in the hall; that sufficed; 
I turned from moon and stars, opened a side-door, and went in.” [14:116]. Необхідно за-
значити, що moon заслуговує на особливу увагу у подальших дослідженнях, оскільки 
цей концепт широко та яскраво представлений у художніх текстах завжди наповнений 
символізмом, містичністю, спонукає до роздумів над серйозними питаннями духовного 
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буття, наприклад: “Then, while I lifted up my soul in speechless, earnest supplication, some 
heavenly influence seemed to strengthen me within: I breathed more freely; my vision cleared; I 
saw distinctly the pure moon shining on, and the light clouds skimming the clear, dark sky; and 
then I saw the eternal stars twinkling down upon me; I knew their God was mine, and He was 
strong to save and swift to hear.”[13:236].

Загалом у романах сестер Бронте погодні та природні явища, як зазначалося вище, 
часто використовуються для створення потрібного настрою, фону для основних подій. 
Знаходимо  40 описів, завдяки яким окремо виділяємо фреймовий термінал weather 
and landscape, у якому фігурують наступні вербалізовані елементи (слоти) концепту 
landscape: lawn, mansion, valley, noble summits, great hill-hollow, wood, roads, meadows, 
park, sands, bay, ocean, waves, cliffs,  тощо, наприклад: “…the sun was shining through the 
blind, and I thought how pleasant it would be to pass through the quite town and take a solitary 
ramble on the sands while half the world was in bed. … There was a feeling of freshness and 
vigour in the streets; …when my foot was on the sands and my face towards the broad, bright 
bay, no language can describe the effect of the deep, clear azure of the sky and ocean, the bright 
morning sunshine on the semi-circular barrier of craggy cliffs surmounted by green swelling 
hills, and on smooth wide sands, and the low rocks out at sea – looking, with their clothing 
of weeds and moss, like little grass-grown islands – and above all, on the brilliant, sparkling 
waves. And then, the unspeakable purity and freshness of the air! There was just enough heat 
to enhance the value of the breeze, and just enough wind to keep the whole sea in motion, to 
make the waves come bounding to the shore, foaming and sparkling, as if wild with glee.” 
[12:144]. Крім того, повнота розгляду природи у художній літературі, що є матеріалом 
нашого дослідження, запезпечується залученням елементів флори та фауни. Фактом, 
що підкреслює специфіку мисленнєвих конструкцій зосереджених у романах є нечасті 
згадки птахів (ластівок, солов’я) в описах природи поряд з численними зверненнями до 
рослиного світу та взагалі оминанням тварин. Концепт plants / animals у складі фрей-
му weather вербалізується наступними лексичними одиницями: shrub, trees, fir-cones, 
leaves, vegetation, verdure, flowery, moss, chestnut-tree, nightingale’s song, larks, bees, golden 
crocuses, snowdrops, primroses, grass, wild-flowers, ash-trees, deer, наприклад: “…March… 
golden crocuses… earliest flowers at the Heights… “They remind me of soft thaw winds, and 
warm sunshine, and nearly melted snow.”[15:123];“I opened the glass door in the breakfast 
room: the shrubbery was quite still: the black frost reigned, unbroken by sun or breeze, through 
the grounds. … but I found no pleasure in the silent trees, the falling fir-cones, the congealed 
relicts of autumn, russet leaves, swept by past winds in heaps, and now stiffened together.” 
[14:33]. Останній з прикладів якраво ілюструє не тільки вербалізацію у одному й тому 
ж описі перераховані вище концепти, що були визначені вузлами (терміналами) фрейму 
weather, а й розгортання в межах одного висловлювання споріднено-інтегрованих фрей-
мів seasons та nature.

На завершення зазначимо, що вважаємо виділені у ході нашого дослідження кон-
цепти sunshine, frost, snow, rain, wind, cloud, storm, fog, air, sun, moon вершинними 
рівнями фрейму weather, які потребують подальшого детального когнітивного аналізу у 
рамках моделювання фрейму weather.
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ПутЕводитЕЛЬ КаК вид СПравочного иЗданиЯ:
СПЕЦиФиКа Жанра и ФормЫ  

«вЗаимодЕйСтвиЯ» С читатЕЛЕм

У статті досліджуються особливості путівника як довідкового видання, народже-
ного запитами масової культури. 

Путівник існує в туристському просторі і обслуговує певну область людської діяль-
ності. Своєрідність цієї діяльності (туризму) полягає в тому, що вона поєднує рекреа-
цію, вжиток і освіту. В результаті путівник повинен поєднувати турботу про відпочи-
нок, розваги, зручності з наданням культурно-пізнавальній інформації. Цей специфічний 
запит привів до створення вельми своєрідного довідкового видання – своєрідного за зміс-
том, формою, стилем, форматом і способами «спілкування» з читачем.  

Ключові слова: путівник, довідкове видання, туристський простір, масова культура.
В статье исследуются особенности путеводителя как справочного издания, рож-

денного запросами массовой культуры. 
Путеводитель существует в туристском пространстве и обслуживает определен-

ную область человеческой деятельности. Своеобразие этой деятельности (туризма) 
заключается в том, что она совмещает рекреацию, потребление и просвещение. В ре-
зультате путеводитель должен совмещать заботу об отдыхе, развлечениях, удобствах 
с предоставлением культурно-познавательной информации. Столь специфический за-
прос привел к созданию весьма своеобразного вида справочного издания – своеобразного 
по содержанию, форме, стилю, формату и способам «общения» с читателем. 

Ключевые слова: путеводитель, справочное издание, туристское пространство, 
массовая культура. 

The article investigates the features of a guidebook as a reference book that was demanded 
by the need of mass culture consumers.

A guidebook exists only in a tourist field and is a main tool of this human activity. The pecu-
liarity of this activity (tourism) is that it combines recreation, consumption and education.  As a 
result, a guidebook must combine recreation, entertainment, comfort with cultural and educa-
tive information. Exactly these demands led to the creation of a very distinct kind of a reference 
book - specific in content, form, style, format and a way to “communicate” with a reader.

Key words: guidebook, reference book, tourist field, mass culture.

Функциональное назначение и жанровая принадлежность путеводителя определяют-
ся в различных словарях и энциклопедиях через слово «справочник».
©  Руцинская И.И., 2011
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Справочник, согласно существующим формулировкам, представляет собой «ком-
плекс сведений, охватывающих определенную область знания, деятельности, тему и 
т.п.» [1: 124]. Он носит научный или прикладной характер и призван давать «краткие, 
ясные, лаконично изложенные ответы на ряд вопросов, могущих возникнуть в той об-
ласти человеческой деятельности, которую данный справочник должен обслуживать» [2: 
34]. Подобного рода «областей», где накопленный опыт и знания можно формализовать, 
систематизировать и преподнести в виде набора справок, сложилось немало, и по мере 
развития и усложнения форм человеческой  деятельности их количество неуклонно воз-
растает. В результате существующее разнообразие справочных изданий так велико, они 
настолько отличаются друг от друга по содержанию, читательскому адресату, форме ор-
ганизации и подачи материала, что, кажется, трудно найти то общее, что их объединяет. 
И, тем не менее, в процитированных выше книгах выделено несколько таких объединя-
ющих признаков:

- достоверность излагаемых сведений;
- предоставление информации, справки в максимально удобной форме;
- предназначенность не для сквозного, а для выборочного чтения.
Все три признака, однако, в отношении путеводителя нуждаются либо в уточнениях, 

либо в оговорках.
Существующие виды справочников принято делить на научные, учебные, техниче-

ские, массово-политические, популярные и бытовые [1: 125]. При том что главное требо-
вание, предъявляемое к любому из них – достоверность предоставляемой информации, 
степень этой достоверности и форма подачи выверенных данных также будет чрезвы-
чайно сильно отличаться. Так, в бытовых справочниках важны не научные данные, а, 
прежде всего, практические сведения, накопленные в результате продолжительной де-
ятельности в той или иной сфере (по отношению к справочникам по кулинарии, напри-
мер, или по вязанию на спицах уместнее будет говорить о трансляции выверенных вре-
менем и практикой приемов, рецептов, рекомендаций и т.д.).

Путеводитель трудно однозначно отнести к одному из перечисленных выше видов 
справочников. С одной стороны, он, конечно же, является популярным изданием, буду-
чи адресован миллионам читателям, которые не имеют специализированных знаний в 
описываемой сфере и обращаются к нему, чтобы на достаточно поверхностном уровне 
получить необходимые сведения. Сведения эти носят комплексный характер. Они отби-
раются и объединяются, как правило, по географическому принципу, но охватывают са-
мые разные сферы научного знания: история, искусство, литература, география, климат, 
животный и растительный мир, экономическое развитие страны, региона, города. При 
подаче этих сведений важна научность информации, ее соответствие уровню развития, 
достигнутому на данный момент, как в отдельных научных направлениях, так и в обла-
сти комплексных краеведческих исследований.

С другой стороны, путеводитель предоставляет большое количество бытовой инфор-
мации: как доехать до места назначения, какую выбрать гостиницу, где пообедать и т.д., 
которые не имеют никакого отношения к научным сведениям. Они отражают уровень 
знаний автора бедекера о туристской инфраструктуре региона, фиксируют не только 
его личные оценки и вкусы, но и мнения, бытующие в региональном сообществе. По-
нятие «достоверность» в данном случае имеет специфический смысл. Как оценить до-
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стоверность, например, следующей информации: «Лучшая гостиница в городе – «Куку-
евская»[3: 63]? Она лучшая, потому что предлагает замечательные удобства и высокий 
уровень сервиса? Или этот уровень удобств и сервиса невысок, но в городе нет ничего 
лучшего? Это просто субъективная оценка или итог проведенных исследований? Чита-
тель не может получить ответы на эти вопросы. Но он и не ждет строгоси формулировок 
и доказательности оценок. Ему достаточно получить ориентиры, указания общего плана.

Таким образом, путеводитель как справочник представляет собой сложно организо-
ванную, эклектичную структуру, в которой соединена научно-популярная информация 
комплексного характера и информация бытового плана, не претендующая на научность 
и строгость.

Можно сказать, что путеводитель разделяет пространство путешествия на две части: 
«сакральную» и профанную, и для каждой из них использует разные виды информации, 
разные формы справок, разный стиль изложения.

Казалось бы, достаточно трудно увязать в единое целое столь разнообразный ма-
териал, единственным объединяющим признаком для которого служит описываемая 
территория (маршрут). Тем не менее, «каноны жанра» сложились достаточно быстро. 
Эти каноны со временем постепенно видоизменялись, но основные рубрики, структура 
и логика подачи материала оставались практически неизменными.

Они в полной мере были усвоены авторами российских провинциальных путеводи-
телей второй половины XIX века. Большинство региональных бедекеров построено по 
достаточно традиционной схеме. Вначале предоставлялась достаточно общая справка 
о регионе. Она в обязательном порядке включала исторический обзор, информацию о 
географическом положении, климате, природных ресурсах края. Конечно же, набор ин-
формации от региона к региону варьировался, сообразуясь с особенностями территории. 
Так, в путеводителях, посвященных Крыму, куда основная часть российских туристов 
устремлялась с лечебными целями, предоставлялись особенно подробные и разверну-
тые справки о чудодейственных свойствах  местного климата, нередко они носили ха-
рактер профессиональной медицинской информации, и содержали рекомендации для 
главной группы крымских больных – тех, кто лечился от туберкулеза. На страницах пу-
теводителей по Уралу, который позиционировал себя в качестве «природной кладовой 
России»,давались подробные геологические характеристики территории. Иногда, напри-
мер, в сибирских путеводителях, в общих статьях давалась информация о народонаселе-
нии, о различных национальностях, проживающих на территории региона.

Подобный вводный обзор был гораздо более подробным в сравнении с современны-
ми путеводителями, и представлял  собой набор самостоятельных, развернутых статей. 
Их стилистика могла быть и вполне научной, и научно-популярной. Иногда, например, 
в крымских путеводителях, эти статьи писали разные авторы, краеведы, специализиру-
ющиеся на различной тематике, и тогда вводная часть бедекера напоминала скорее кол-
лективную монографию.

От рассказа о регионе в целом авторы переходили к рассказу об отдельных населен-
ных пунктах, где подача материала тоже выстраивалась по схеме: от общего (история 
города, местоположение, общий вид) к частному (отдельные памятники, маршруты). Ин-
формация бытового плана могла предшествовать рассказу о достопримечательностях, 
разбиваясь по рубрикам («Гостиницы и постоялые дворы», «Извозчики», «Магазины» и 
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т.д.), а могла следовать за ней. Чем более развит туристский регион, тем, соответственно, 
больше места отводилось подобным справкам и тем более каноничными были набор и 
последовательность рубрик.

Отдельные составляющие текста бедекера – это справки. В современных путеводи-
телях их много, они распределяются по различным рубрикам, разделам, подразделам. 
Часто они становятся композиционно и содержательно независимыми друг от друга и 
от текста в целом, их особым образом выделяют и разграничивают (шрифтом, рамками, 
расположением на странице). На рубеже XIX-XX вв. подобной дробности, множествен-
ного содержательного и визуального членения не существовало. Бедекер воспринимался 
скорее как сплошной текст, а не набор справок. Единственный способ разграничения, 
применявшийся в данный период – членение текста на главы со своими названиями, а 
внутри глав – на подразделы. Даже разные виды шрифтов использовались чрезвычайно 
редко. Не практиковался и столь характерный для справочников двухколонный набор.

Современные путеводители содержат алфавитные или предметные указатели, позво-
ляющие легко найти нужную справку. В бедекера XIX века справочный аппарат практи-
чески отсутствовал.

Цельность текста, не разбитого на отдельные справки, минимальное количество ру-
брик и отсутствие справочного аппарата свидетельствовали о том, что путеводитель в 
первый период своего существования в структурно-композиционном отношении был 
достаточно свободным от присущей справочнику формализованности. Но данная осо-
бенность характерна не только для путеводителя, но и для всей справочной литературы: 
«культура» справочного издания за прошедшие полтора столетия ощутимо изменилась.

Одной из особенностей, характеризующих любое справочное издание, как мы указы-
вали выше, считается характер его чтения: справочник предполагает не сквозное, а вы-
борочное чтение, ситуативные обращения к отдельным рубрикам, разделам, справкам. С 
путеводителем все обстоит несколько сложнее. Его эклектичная структура предусматри-
вает разные виды «общения» читателя с текстом.

Вводные общие справки предполагают вполне «академичное», последовательное 
чтение. Построенные по принципу связного, логично разворачивающегося текста, они в 
равной степени могут рассматриваться (или серьезно изучаться) до, после или во время 
путешествия. Они требуют вдумчивого чтения, сопоставления предоставляемой регио-
нальной информации с общими знаниями, создания «научного» (исторического, геогра-
фического и т.д.) контекста путешествия.

Бытовая часть путеводителя предназначена, как правило, для предварительного и 
выборочного ознакомления перед поездкой, ее изучают как инструкцию к применению, 
ориентируясь на которую выстраивают бытовые стороны предстоящей поездки.

И, наконец,  третья часть, посвященная описанию памятников, достопримечательно-
стей региона, требует совершенно особой, эксклюзивной формы чтения – прерывистой. 
Путеводитель призван вести читателя по региону - от памятника к памятника, от объекта 
к объекту. Описание достопримечательностей воспринимается как вспомогательная или 
направляющая информация к его осмотру, предполагается, что читатель держит объект, 
о котором читает справку, перед глазами. Движение по страницам текста должно быть 
синхронизировано с движением в реальном пространстве региона. (Конечно, возмож-
ны другие варианты чтения бедекера: сплошное чтение до или после поездки или тра-
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диционное для справочника выборочное чтение, когда нужно получить сведения л том 
или другом памятнике даже не планируя его осмотр. Все же самым распространенным 
способом общения с путеводителем является «прерывистое» чтение в ходе туристской 
поездки). Степень синхронизации может быть разной и тоже задается структурой спра-
вочника. Если описание памятников в тексте носит тематический характер, когда они 
сгруппированы по типам (храмы, дворцы, музеи и т.д.), прерывистость чтения является 
максимальной – турист самостоятельно передвигается в пространстве, отыскивая опи-
санный в бедекере памятник. Несколько меньше эта прерывистость, когда памятники 
сгруппированы в соответствии с отдельными районами города (Кремль, Заречье, Садо-
вое кольцо и т.д.), в этом случае автор сужает пространство чтения-осмотра, а значит, 
сокращает время поиска объектов. Однако наиболее комфортной для основной массы 
туристов выступает маршрутная организация текста, когда создается максимальная син-
хронизация  передвижения по страницам путеводителя и по пространству региона. В 
этом случае бедекер, подобно гиду, ведет своего читателя от улицы к улице, от памятника 
к памятнику, полностью подчиняя себе его передвижение, восприятие, внимание. Пре-
рывистость чтения сохраняется, она связана с переходами от одной достопримечатель-
ности к другой, с необходимостью ориентироваться в пространстве, на которое требует-
ся некоторое время. Однако эти временные отрезки «переходов» самые краткие: переход 
от объекта к объекту синхронизипрован с переходом от справки к справке. В путеводи-
телях второй половины XIX – начала ХХ вв. можно встретить все три формы структури-
рования чтения-осмотра. Однако маршрутные формы, столь распространенные в наши 
дни, в эпоху формирования массового путеводителя встречались нечасто. Их, конечно 
же, больше в развитых туристских регионах, в Крыму, отчасти в Поволжье. Но и здесь 
они не были детализированными – вели туриста не от памятника к памятнику, а от улицы 
к улице: «Советуем туристу от Спасской башни направиться прямо по Воскресенской 
улице и следовать по ней до самого конца, отнюдь не сворачивая влево. Затем у клиники 
повернуть на Николаевскую площадь, до Арского поля и вернуться назад по Грузинской, 
Покровской, Черноозерской улицам – вы увидите парадную Казань» [5: 136]. 

Таким образом, путеводитель представляет собой уникальный вид справочника, в 
котором заложено перемещение, передвижение по пространству. Призванный оказывать 
помощь в этом процессе, он для миллионов туристов превратился в «руководящую и 
направляющую» силу. И вот уже турист открывал справочник не там и тогда, где и когда 
ему необходимо было получить справку, а, открыв его, послушно шел по указанному в 
нем направлению, останавливаясь в указанных местах.

Поскольку путеводитель выступает своего рода попутчиком туриста, возникают 
особые требования к объему и формату книги. Этим бедекер выделяется среди дру-
гих справочных изданий. Он должен быть удобен для чтения «с руки», следовательно, 
большой формат и большой объем для него изначально неприемлемы. В первые годы 
существования российских провинциальных путеводителей были попытки издавать бе-
декеры альбомного формата. Самый известный пример – справочник П.С. Феокритова 
по Поволжью. Однако уже через несколько лет бедекер был переиздан в традиционном 
книжном формате. И с годами во всех регионах неуклонно увеличивалось количество 
малоформатных изданий.
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Что же касается объемов книги, то здесь все регионы демонстрировали сходную ди-
намику изменений. Казалось бы, первые путеводители должны быть не очень объем-
ными: еще не накоплен опыт, еще скованы авторы, называющие себя первопроходцами, 
еще скромна туристская инфраструктура. Однако, вопреки ожиданиям, практически все 
первые путеводители в регионах представляли собой многостраничные издания, содер-
жащие порой до пятисот-шестисот страниц. Патриотичное желание, будучи первыми, 
ничего не упустить, дать максимально полную информацию о родном крае водило пе-
рьями провинциальных авторов. Однако по мере развития туристской инфраструктуры 
и туристской индустрии, собирания опыта издания бедекеров, они становились разноо-
бразнее по объему, рядом с подробными и «полновесными» появлялись краткие справоч-
ники. В начале ХХ века распространились «карманные» издания: «Казань в кармане», 
«Томск в кармане» и т.д. Приходило понимание неоднородности читательской аудитории 
и ее требований к путеводителю.

Задавая характер передвижения в пространстве, динамические параметры изучения 
территории, путеводитель тем самым влияет и на время чтения-движения-осмотра. Ко-
нечно, количество дней и часов, которые туристы посвящают изучению региона, зави-
сит от многих факторов. Здесь и личные предпочтения (или обстоятельства), и бытовые 
условия в регионе, и обилие достопримечательностей. Однако путеводитель, его текст 
также оказывают непосредственное влияние на «размеры» туристского времени и его 
распределение.

Если все храмы Ярославля описаны в тексте путеводителя одной фразой: «В горо-
де масса старинных церквей; из них наиболее замечательны кафедральный Успенский 
собор, Ильинская, Иоанна Предтечи, Спасский монастырь» [6: 13], - большинство ту-
ристов потратят минуту на усвоение данной информации и совершат, следуя тексту, не-
продолжительную прогулку по городу, «отметив» своим присутствием перечисленные 
объекты. Другого количества времени потребует путеводитель, где будет указано не че-
тыре, а десять самых замечательных, «достойных внимания туриста» храмов Ярослав-
ля и каждому из них будет посвящена справка: «Кафедральный собор во имя Успения 
Божьей Матери основан Великим князем Константином Всеволодовичем в 1215 году. 
Внутри собора почуют мощи князей Константина и Василия Всеволодовичей. Среди 
икон самая почитаемая чудотворная икона Ярославской Божьей Матери очень древнего 
письма. Иконостас собора украшен древней иконописью, а стены – фресками…» [7: 58].  
Подобные справки потребуют, чтобы турист не только взглянул на храмы, но чтобы он 
вошел внутрь каждого из них, рассмотрел интерьер, убранство, поклонился святыням. 
Они предопределяют «взгляд» туриста: изначальную установку на особую значимость 
объекта, степень  приближения к нему, детальность осмотра и т.д. Бедекер задает харак-
тер «присутствия» субъекта в объекте.

«Толстый» и «тонкий» путеводитель, как мы видим, чрезвычайно сильно отличаются 
между собой не только по количеству предоставляемой информации, но по влиянию на 
поведение человека в пространстве и времени.

Набор предоставляемой информации может сильно варьироваться от путеводителя к 
путеводителю в зависимости от целевой аудитории и выбранных автором аспектов опи-
сания. Несмотря на достаточно быстро сложившийся канонический набор региональных 
«брендов» (это касается не только списка достопримечательностей, но и набора истори-
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ческих фактов, дат, имен, перечня легенд, преданий и т.д.), автор каждого путеводителя 
создавал вариации на тему местных достопримечательностей, сообразуясь со своими 
представлениями о важном – неважном, обязательном – необязательном для изучения 
и осмотра.

Таким образом, бедекер, как и любой другой вид справочного издания, был создан в 
ответ на отчетливо сформулированную массовую потребность в получении определен-
ного вида справок и рекомендаций. Эта потребность рождена массовой культурой и ее 
составной частью – туристской индустрией. Он востребован в туристском пространстве 
и во времени туристской поездки и обслуживает определенную часть человеческой дея-
тельности. Своеобразие этой деятельности заключается в том, что она совмещает досуг, 
потребление с просвещением. В результате бедекер должен совмещать заботу об отды-
хе, развлечениях, удобствах с предоставлением культурно-познавательной информации. 
Столь специфический запрос привел к созданию весьма своеобразного вида справочного 
издания – своеобразного по форме, стилю, формату, способам «общения» с читателем.

Справочные издания, общепризнанно, отражают уровень культуры создающего их 
общества. Путеводитель отражает уровень развития массовой культуры, аккумулирует 
знания, востребованные массовой культурой.
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до ПитаннЯ КомуніКативниХ відноСин  
та ЇХ оСоБЛивоСтЕй в СучаСниХ умоваХ  

роЗвитКу наЦіЇ 

У статті розглядаються особливості підготовки молоді до участі в міжкультурно-
му діалозі. Автор аналізує різні форми міжкультурної комунікації й описує яскраві при-
клади її порушення. Для запобігання подібним випадкам і послідовній підготовці до учас-
ті в міжкультурному діалозі пропонуються конкретні шляхи вирішення цього питання.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурний діалог, культурна тра-
диція,  комунікативна компетенція, інтеграція, акультурація. 

В статье рассматриваются особенности подготовки молодежи к междукультур-
ному диалогу. Автор анализирует разные формы междукультурной коммуникации и 
описывает примеры ее нарушения. Для предотвращения подобных случав и последова-
тельной подготовке к участию в междукультурном диалоге предлагаются конкретные 
пути решения этого вопроса. 

Ключевые слова: междукультурная коммуникация, междукультурный диалог, куль-
турная традиция, коммуникативная компетенция, интеграция, акультурация. 

The article is devoted to the analysis of the preparation of young people to the participation 
in a dialogue between cultures. The author analyses different forms of communication between 
cultures and describes the prime examples of its violation. 

Key words: communication between cultures, dialog between cultures, cultural tradition, 
communicative jurisdiction, integration, assimilation. 

Мова – це дзеркало навколишнього світу, яке відображає дійсність і створює свою 
картину світу, специфічну й унікальну для кожної мови, народу, етнічної групи, мовного 
колективу, що користується даною мовою як засобом спілкування.  

 Подолання мовного бар’єру недостатньо для забезпечення ефективності спілкуван-
ня між представниками різних культур. Для цього потрібно знищити бар’єр культурний. 
Основні причини міжкультурних контактів полягають у різному світовідчутті – у іншому 
відношенні до світу, до людей. Головна перешкода, що заважає успішному вирішенню 
цієї проблеми, полягає в тому, що ми сприймаємо інші культури крізь призму власної, 
тому наші спостереження і висновки обмежені її рамками. На жаль, ми не розуміємо зна-
чення слів, вчинків, дій, що не характерні для нас. Наш етноцентризм не тільки заважає 
міжкультурній комунікації, але його ще і важко розпізнати, тому що це несвідомий про-
цес. Таким чином, ефективна міжкультурна комунікація не може виникнути сама по собі, 
її необхідно цілеспрямовано вивчати.

Що ж таке міжкультурна комунікація? У чому її сутність?
Згідно з визначенням Ф. С. Бацевича, міжкультурна комунікація – це «процес спілку-

вання (вербального і невербального) людей (груп людей), які належать до різних націо-
©  Аврамко Т.О., 2011
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нальних лінгвокультурних спільнот, як правило, послуговуються різними ідіоетнічними 
мовами, відчувають лінгвокультурну «чужинність» партнера по спілкуванню, мають різ-
ну комунікативну компетенцію, яка може стати причиною комунікативних невдач або 
культурного шоку в спілкуванні» [3, с. 9]. Якщо ж у дружній бесіді люди різних культур 
шукають те, що їх єднає (що завжди викликає щиру радість), або намагаються пізна-
ти, зрозуміти й запам`ятати реалії рідної культури співбесідника, щоб у майбутньому 
обов`язково врахувати їх при спілкуванні, то комунікативних невдач або культурного 
шоку можна (й треба!) запобігти. При цьому комуніканти обов`язково мають пам`ятати, 
що культура, по-перше,  – це  процес трьох видів діяльності людини – матеріальної, ду-
ховної та мистецької. Особистість у слов’янській православній літературі розуміється як 
єдність тіла, духу і душі, як феномен визначення культури і релігії: «индуист — человек, 
стремящийся к должному, к радости; конфуцианец — человек действия и долга; христи-
анин — человек любознательный и риторический; мусульманин — человек любовный 
и деятелъностный; иудей — стремится к знанию и мудрости; буддист — самоуглублен и 
некорыстен». При цьому зовсім зрозуміло, що «кожна мовна особистість у спілкуванні 
наділена комунікативними, соціальними і психологічними ролями, сукупність яких ство-
рює варіанти мовної поведінки, що втілюються в нескінченній розмаїтості висловлень і 
текстів». По-друге, — це «стан нації або суспільства на стадії високої творчої активнос-
ті, коли домінують духовні ідеальні основи, цінності й спрямування…» (О. Шпенглер, 
М. Бердяєв, П. Сорокін), і що «культура – це система не статична, а така, що постійно 
перебуває у «використанні», ґенерує різноманітні смисли, у певних умовах витісняє одні, 
переоцінює інші, запозичує нові, транслює власні в чужі культури тощо» [3, с. 8]. 

Серед факторів, які визначають ефективність комунікації, виділяють: 
o адекватність сприйняття переданої інформації;
o здатність викликати позитивні почуття співпереживання і схвалення; 
o установлення тривалих контактів на базі досягнутого взаєморозуміння; 
o взаємне збагачення учасників комунікації, збагачення двох культур, що вступають 

у діалог.
Важливо враховувати, що ефективність комунікації, у першу чергу, пов’язана з успі-

хом мовної взаємодії, що завжди відбувається в деякому соціальному і культурному кон-
тексті, який багато в чому визначає форму і зміст повідомлення. Ці форма і зміст зумов-
лені тією культурою, у якій відбувається даний процес комунікації.

 Глобалізація як складний і багаторівневий процес відбивається на усіх сторонах 
життя, у тому числі – культурного, економічного, політичного, професійного тощо, а 
процеси глобалізації охоплюють усі сфери комунікації фахівців з різних сфер людського 
буття. І для того, щоб спілкування представників різних національних культур відбува-
лося успішно, треба передбачити й прийняти запобіжні заходи, які б допомогли не до-
пускати міжкультурних конфліктів або комунікативного шоку.

Щоб запобігти комунікативному та психологічному шоку у міжкультурному діалозі, 
треба подолати міжкультурні бар`єри спілкування у вигляді комунікативних складнощів, 
викликаних «неповним володінням культурними нормами, прийнятими в конкретній 
національній лінгвокультурній спільноті» [3, с. 23], і пам’ятати, що культура кожного 
народу розвивається як у парадигматичному, так і у синтагматичному напрямах. «Благо-
родство каждой культуры определяется тем, что культура есть культ предков, почитание 
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могил и памятников, связь сынов с отцами», – пише М. Бердяєв. І продовжує: «Культу-
ра всегда гордится древностью своего происхождения, неразрывной связью с великим 
прошлым. …Культура, подобно церкви, более всего дорожит своей преемственностью. 
…Слишком новая, недавняя культура, не имеющая преданий, стесняется этого своего 
положения. …Культура, в которой есть религиозная глубина, всегда стремится к воскре-
сению» [4, с. 249]. А П. Сорокін стверджував, що культури рухаються силами, закладе-
ними в них самих, тому що це їхня природна властивість [5].

Історія дослідження культурних синтагм і парадигм кожної окремої культури почи-
нається зі вчення Вільгельма фон Гумбольдта, який в основі віддзеркалення світобачен-
ня народу вбачав його мову: «Языки – это иероглифы, в которые человек заключает мир 
и своё воображение… Через многообразие языков для нас открывается богатство мира 
и многообразие того, что мы познаем в нем…» [6, с. 349]. Як продовження цих думок 
лунають і наступні слова Г.-Г. Гадамера: «Именно язык есть то, что несет в себе и обеспе-
чивает общность мироориентации. Общение – это отнюдь не взаимное размежевывание; 
разговор – это не два протекающих рядом друг с другом монолога. Нет, в разговоре 
возделывается общее поле говоримого. В разговоре оба мнения преобразуются» [7, с. 
43]. Ідеї В. Гумбольдта і Г.-Г. Гадамера були підхоплені й розвинені Яном Амосом Ка-
менським («Світ чуттєвих речей в картинах»), М. Ґайдеггером, О. Потебнею («Думка 
і мова») та В. Вундтом. Так викристалізовувалася теорія «мовної картини світу», яка 
враховувала культурний компонент кожної мовної одиниці, що було важливим кроком у 
діалозі культур.

Враховуючи поступовий розвиток однієї, окремо взятої культури, та взаємовплив 
і взаєморозвиток різних культур (у порівнянні двох, трьох і їхньої більшої кількості), 
треба розглянути такі процеси, як інтеграція, асиміляція, акультурація або паралельне 
співіснування національних культур.

Інтеграція – зв`язок норм різних культур в одному культурному середовищі та «ло-
гічна, емоційна або естетична узгодженість між культурними значеннями» [10, с. 164].

Серед процесів міжкультурної комунікації виокремлюють асиміляцію – процес, вна-
слідок якого одне етнокультурне співтовариство втрачає свою первісно існуючу культуру 
і засвоює іншу. Процес асиміляції може бути спонтанним, як наприклад, у шведів, що 
переїхали до України ще за Катерини ІІ, або цілеспрямованим, який намагалися впрова-
дити фашисти на територіях України, Росії та Білорусі, підриваючи православні храми та 
знищуючи пам`ятники культури, впроваджуючи свій «новий порядок». 

Опір асиміляції пояснюється тим, що при ній відбувається заміна норм та культурних 
цінностей у підлеглої етногрупи на культурні норми пануючої групи, вимушене присто-
сування підлеглих етногруп до пануючих.

Зараз на зміну терміну «асиміляція» прийшов термін «акультурація». Акультурація 
відбувається при вільному запозиченні двома культурами одна з одної різних культурних 
зразків, під якими розуміються «об`єднання, інтеграція в одне сприйняття, домінантний 
внутрішній принцип, модель різних елементів культури, притаманних певній національ-
ній лінгвокультурній спільноті» [3, с. 132]. Українці і білоруси найважливішою диферен-
ціальною ознакою назвали мову, білоруси і росіяни – звичаї і обряди (25%), спосіб життя 
(18%), характер (16%), а росіяни і українці – звичаї і обряди (близько 40%), характер і 
манера поведінки (близько 35%). 
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На сьогодні, коли відбувається процес глобалізації і широкомасштабна міграція на-
селення, порівняльне вивчення етнокультур з їх конкретними культуремами набуває осо-
бливої актуальності, у зв’язку з чим треба було б міжкультурну комунікацію виділити не 
як дисципліну «за вибором» (у вишах), а ввести її послідовне концентрично-тематичне 
вивчення у школі та вищих навчальних закладах.

Введення навчальної дисципліни «Міжкультурна комунікація» як обов’язкової для 
вивчення у школах і вищих навчальних закладах України та інших країн сприятиме під-
готовці молоді до свідомого спілкування в атмосфері двох і більше культур заради діа-
логу порозуміння, а не помилок, шоку і конфронтацій.
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В статье определяется специфика организации самостоятельной учебной  деятель-
ности студентов полинациональных групп, обозначаются пути вовлечения  студентов 
в межкультурную коммуникацию.

Ключевые слова: самостоятельная учебная деятельность, мотивация, 
полинациональные группы. 
The article focuses on self-study activity organization. The ways of student’s integrating 

into intercultural communication  are presented.
Key words:  multinational group, self-study activity, motivation.
 
Практика преподавания русского языка как иностранного (РКИ) на подготовитель-

ном факультете свидетельствует о важности формирования навыков самостоятельной 
работы студентов (СРС) на ранних этапах обучения и необходимости пересмотра содер-
жания этой работы и форм её контроля.

Самостоятельная учебная деятельность в современной лингводидактике – это разно-
образные виды индивидуальной и коллективной деятельности учащихся на аудиторных 
и внеаудиторных занятиях без непосредственного участия преподавателя. Вместе с тем 
преподаватель должен организовывать и контролировать СРС, поощрять и мотивировать 
к её выполнению.

На наш взгляд, на начальном этапе обучения РКИ самостоятельной работе уделяется 
недостаточно внимания, нерешённым остаётся вопрос о возможности самостоятельного 
освоения русского языка на начальном этапе, некоторые аспекты СРС ещё слабо осве-
щены [2:39].

Многие известные методисты занимались вопросами  организации СРС, разраба-
тывали эффективные приемы активного формирования и совершенствования навыков 
самостоятельной учебной деятельности студентов. Маркова А.К. и Матис Т.А считают 
неотъемлемым условием реализации коммуникативно-деятельностного подхода к пре-
подаванию РКИ систематизированное и взаимосоотнесенное обучение иностранному 
языку как средству общения. При этом самостоятельная работа студентов рассматри-
вается как «неотъемлемая и составная часть общественной деятельности» [5]. Такой же 
точки зрения придерживается З.М. Цветкова, полагая, что самостоятельная учебная дея-
тельность является «необходимой составной частью процесса обучения» и должна быть 
направлена на закрепление знаний и на развитие соответствующих навыков и умений по 
иностранному языку [7].

Большинство исследователей рассматривают самостоятельную деятельность студен-
тов как основной общеметодический принцип  организации обучения иностранным язы-
кам, поскольку при самостоятельном выполнении задания к каждому уроку значительно 
возрастает иноязычная активность обучаемых. К тому же учебная самостоятельность 
позволяет студенту «самому управлять процессом собственного образования», «осозна-
вать личную ответственность за принятые решения и результаты обучения» [6]. 

Мы разделяем точку зрения методистов, что СРС является неотъемлемой частью 
учебного процесса, развивает творческие способности личности, и позволяет раскрыть 
коммуникативный потенциал обучаемых [3:280]. Считаем, что особое внимание следует 
уделять организации самостоятельной работы студентов в полинациональных  группах. 
Более того,  в нашем исследовании хотим показать, что самостоятельная учебная дея-
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тельность является эффективным средством вовлечения обучаемых в межкультурную 
коммуникацию, способствует развитию навыков иноязычной коммуникативной компе-
тенции.

актуальность работы обусловлена тем, что в лингводидактике недостаточно осве-
щены вопросы организации самостоятельной деятельности студентов в полинациональ-
ных группах и важно определить стратегию реализации этого вида учебной деятель-
ности.

Цель нашего исследования:  определить  специфику самостоятельной учебной де-
ятельности иностранных студентов в полинациональных группах, обозначить критерии 
отбора коммуникативного материала с учётом особенностей внутренней учебной моти-
вации обучаемых; выявить условия для оптимального формирования умений и навыков 
коммуникативной и межкультурной компетенции обучаемых.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: пока-
зать возможности стимулирования мотивации обучаемых и  коррекции мотивации об-
учаемых в ходе выполнения самостоятельной работы; определить оптимальные формы 
самостоятельной учебной деятельности в полинациональной группе, организовать эф-
фективное управление  и контроль обучаемых.

Ведущую роль в выборе приемов и методов работы с иностранными студентами 
играет учет национально-культурных и психологических особенностей личности обуча-
емых [3:281]. Группы иностранных студентов, обучаемые на подготовительном факуль-
тете в нашем университете, формируются как полинациональные. Большая часть обуча-
емых – это студенты из Иордании, Ирака, Сирии, студенты-африканцы (Гана, Нигерия, 
Замбия), небольшая часть – студенты  из Турции, Швеции, Испании и других  стран.

В работе о месте и роли родного языка студентов в процессе обучения РКИ мы отме-
тили, что оптимальные способы изложения языкового материала должны соответство-
вать специфике его восприятия студентами конкретных языковых контингентов [2:40]. 
Особенно важно на начальном этапе обучения русскому языку в многонациональных 
группах создать условия для формирования навыков межкультурной коммуникации, 
которая осложняется процессами социально-психологической и культурной адаптации 
обучаемых.

Главным источником активизации учебного процесса, стимулирующим студентов к 
изучению русского языка, является учебная мотивация, и мы рассматриваем учебную 
деятельность студентов полинациональных групп как  средство её закрепления и акти-
визации. В литературе учебную мотивацию условно подразделяют на внутреннюю (об-
учение ради овладения содержанием предмета) и внешнюю (обучение ради поощрения 
и высокой оценки) [4].

Опыт нашей работы показывает, что  у  арабских студентов преобладают мотивация 
успешности оценочная мотивация. Это связано с национальными и  психологическими 
особенностями личности арабских студентов: каждый студент старается выделиться, 
быть лучшим среди остальных.

 Мотивация китайских студентов также направлена на избегание неприятностей, но 
в силу национальных традиций она обусловлена настоятельной потребностью в порядке 
и послушании, стремлении избежать конфликтов, довольствоваться имеющимся, даже 
невысоким результатом. 
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Студенты-африканцы изначально в большей степени, чем представители других на-
циональностей, ориентированы на процесс познания и его результат, стремятся к расши-
рению кругозора, углублению и систематизации знаний. В связи с этим преподавателю 
необходимо проанализировать особенности мотивационной ориентации каждого нацио-
нального контингента. Это поможет организовать совместную согласованную учебную 
деятельность, а в перспективе и осуществить мотивационную трансформацию.

Кроме того, в преподавании РКИ важно учитывать отношение иностранцев к СРС, 
опыт её выполнения. Иностранные студенты, как правило, легко осваивают русский 
язык, имеют высокий уровень мотивации на начальном этапе, но не приучены к выпол-
нению самостоятельной работы. Получая знания , студенты не всегда могут применить 
их на практике.

Так, студенты из арабских стран часто относятся к самостоятельной работе скеп-
тически, не осознавая ее практической значимости, в то время как студенты из Испа-
нии, Швеции, Турции воспринимают её как привычный вид деятельности. Студенты-
африканцы много работают со словарями и дополнительной литературой, старательно 
выполняют письменные задания. Следовательно, задача преподавателя заключается в 
дифференцированном подходе к организации учебной деятельности обучаемых: обра-
тить особое внимание на формирование первичных навыков СРС, поощрить усердия 
студентов-африканцев; расширить представление о возможностях СРС у  студентов из 
европейских стран. 

Интересны результаты педагогического эксперимента, который мы провели, чтобы 
выяснить, в какой степени на начальном этапе обучения студенты готовы выполнять 
сложные проблемные задания и какова роль этой работы в формировании поликультур-
ного коллектива и преодолении коммуникативных барьеров. Мы предложили студентам 
посещение Донецкого драматического театра и знакомство со спектаклем «Эдит Пиаф» 
на русском языке.  Нас волновали вопросы: поймут ли  студенты проблематику спекта-
кля, характер главной героини, справятся ли с самостоятельной письменной работой, и 
в итоге,  как будет  способствовать такая работа  формированию поликультурной атмос-
феры в группе.

Этап подготовки включал краткую справку о жизни главной героини, обсуждение 
проблемы отношения общества к творческой личности, не укладывающейся  в рамки 
«приличий». Посмотрев спектакль, студенты из Швеции продемонстрировали рассу-
дочно-рационалистический подход к оценке героини: сдержанно высказывались о ней, 
хотя отметили её талант, многогранность личности, профессионализм, волевой характер. 
Студенты из Турции с большой симпатией отозвались о главной героине, расценили её 
как сильную личность с трагической судьбой, которая видит смысл всей своей жизни 
в поиске настоящей любви, что соответствовало главной идее спектакля. Студенты из 
арабских стран восприняли постановку поверхностно, не до конца поняли характер глав-
ной героини и даже сочли её легкомысленной. Более того, Эдит Пиаф для них – это при-
мер антигероя, падшая женщина.

Интересно, что даже в группе из числа студентов, исповедующих ислам, восприятие 
героини не было одинаковым. Дискуссия выявила как диаметрально противоположные 
мнения, так и оттенки в восприятии образа героини. Однако, обращение к общечело-
веческим ценности и проблемам, затронутым в произведении (смысл жизни, любовь и 
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смерть, поиск своего места в жизни, прощение, трагедия творческой личности), помогло 
преодолеть существующие национальные, расовые, религиозные и социальные предрас-
судки и выйти на новый уровень общения – поликультурный диалог. Известно, что про-
странство культуры - это «территория тотальной диалогичности …общение с другим 
через произведение, текст предполагает микродиалог в Большом времени культуры» [1]. 
Диалог, понимаемый в идее культуры, - это не диалог различных мнений или  представ-
лений, это – диалог различных культур. 

Размышления над произведением помогли студентам ощутить  сопричастность к ми-
ровой культуре и общечеловеческим ценностям. Подобная форма внеаудиторной работы 
и коммуникативные задания для СРС способствовали снижению конфликтности, психо-
логической напряженности в группе, обучаемые начали более уважительно и толерантно 
относиться друг к другу, к точке зрения собеседника, более критично к себе и своим 
поступкам.

Одной из эффективных форм самостоятельной учебной деятельности студентов 
также может быть ознакомление с классикой русского комедийного жанра. Известные 
комедии Леонида Гайдая «Операция Ы», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кав-
казская пленница»  помогли не только расширить лексический запас обучаемых, ввести 
новые выражения, но и создать раскрепощенную атмосферу для коммуникации.. Сту-
денты кратко пересказывали запомнившиеся ситуации, выражали отношение к главным 
персонажам комедий, письменно и устно отвечали на вопросы по содержанию фильмов. 
С помощью преподавателя обучаемые отметили разницу в достижении  эффекта коме-
дийности в русских и американских комедиях. Смех в русских комедиях основан на со-
чувствии, сопереживании герою, симпатии ко всем персонажам, а смех, например, в аме-
риканских комедиях – это, скорее, насмешка над героем, попавшим в тяжёлую ситуацию. 
Эти комедии рассчитаны на реакцию зрителя, уверенного в собственном превосходстве, 
эгоистичности. Такой культурологический коммуникативный материал позволяет сфор-
мировать у обучаемых  представление о своеобразии славянской смеховой культуры и 
выйти на новый уровень межкультурной коммуникации. 

Мы полагаем, что самостоятельно студенты могут ознакомиться с небольшими про-
изведениями классической русской литературы, составить аннотацию, выразить отно-
шения к героям, написать сочинение-миниатюру на проблемную тематику. Кроме этого, 
как показывает практика, живое общение осуществляется свободнее в коммуникатив-
ных ситуациях, затрагивающих вопросы  культуры и традиций их родины. Студенты 
стараются заинтересовать коммуникантов, представителей другой культуры, поэтому 
творчески подходят к выполнению таких заданий. Можно также предложить, например, 
описать День матери, Новый год, день рождения, другие национальные, религиозные и 
семейные события. 

В итоговых письменных работах: «До свидания, подготовительный факультет!», 
«Теперь у меня есть вторая родина» студенты переосмысливают свои поступки, вспоми-
нают о первых днях своего пребывания в Украине, о том, как привыкали к образу жизни 
в стране, её жителям, языку и культуре. 

Среди критериев отбора  аудиовизуального материала для СРС (фильмы, спектакли, 
песни и т.д.) отметим аутентичность, популярность, занимательность, адекватную сте-
пень сложности. В содержании должны быть отражены общечеловеческие философские 
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проблемы, что является условием приобщения обучаемых к ценностям мировой куль-
туры. 

Важную роль в работе с группами играет личность самого преподавателя, его эру-
диция, творческий потенциал, личная заинтересованность в приобщении студентов к 
культурологическим, общечеловеческим ценностям. Преподаватель РКИ направляет 
студентов, раскрывает их коммуникативный потенциал, наполняет глубоким смыслом 
происходящее на занятии. Это служит основой для включения обучаемых в межкультур-
ную коммуникацию. 

При организации СРС в полинациональных группах предлагаем учитывать такие 
аспекты: соотношение национальностей в группе и национально-психологические осо-
бенности контингента; специфику учебной мотивации обучаемых и пути её поддержа-
ния и трансформации; степень подготовки к выполнению СРС. 

Итак, предлагаемая концепция самостоятельной учебной деятельности обучаемых 
способствует формированию и развитию навыков межнационального общения и диа-
лога культур, углублению интереса к русской, украинской и другим национальным куль-
турам, стимулированию творческой инициативы студентов. Самостоятельная учебная 
деятельность студентов  в полинациональных группах является эффективным средством 
вовлечения студентов в межкультурную коммуникацию, что необходимо учитывать не 
только при изучении русского языка, но и других предметов. 
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рЕКонСтруКЦіЯ риС ПоЛЬСЬКого мовного оБраЗу Квітів 
на матЕріаЛі анКЕтниХ даниХ

У статті реконструюються риси польського мовного образу квітів на матеріалі ан-
кетних даних. Аналізуються наведені респондентами дефініції лексеми kwiat (‘квітка’) 
та на їх підставі виділяються ознаки польської мовної категорії kwiat.

Ключові слова: етнолінгвістика, мовна картина світу, мовна категоризація світу, 
мовна категорія, анкетування, польська мова, квітка.

В статье реконструируются черты польского языкового образа цветов на матери-
але анкетных данных. Анализируются приведенные респондентами дефиниции лексемы 
kwiat (‘цветок’) и на их основе выделяются признаки польской языковой категории kwiat.

Ключевые слова: этнолингвистика, языковая картина мира, языковая категориза-
ция, языковая категория, анкетирование, польский язык, цветок.

The article reconstructs traits of the Polish linguistic image of flowers on the basis of 
questionnaire data. The author analyzes respondents’ definitions of the lexeme kwiat (‘flower’) 
and thereupon defines characteristics of the Polish linguistic category kwiat.

Key words: ethnolinguistic, linguistic image of the world, linguistic categorization, 
linguistic category, questionnaire design, Polish language, flower.

Реконструкція мовної картини світу, яка, за визначенням О. С. Снітко та І. А. Кулі-
ніч, є “історично сформованою в повсякденній свідомості даного мовного колективу 
та об’єктивованою в мові сукупністю уявлень про світ, певним способом мовної кон-
цептуалізації дійсності” [1: 18], належить до найважливіших завдань етнолінгвісти-
ки – однієї з найактуальніших галузей сучасного мовознавства. Вивчення мовної кар-
тини світу певного етносу передбачає дослідження та опис мовних образів окремих її 
складових, до яких, безперечно, належать квіти. Польський мовний образ окремих рос-
лин у загальнослов’янському контексті представлено в етнолінгвістичному словнику 
“Слов’янські старожитності” [2]. Третій том “Словника народних стереотипів і симво-
лів” [3], робота над яким здійснюється в Любліні під керівництвом Є. Бартмінського, 
буде повністю присвячений рослинам. Лексикографічні статті зазначених праць містять 
відомості про квіти, польський мовний образ яких є об’єктом наших наукових інтересів. 
В опрацюваннях Є. Бартмінського й С. Нєбжеговської [4: 269–275; 5: 211–224], Н. І. Па-
насенко [6], К. Пастусяк [7], Д. Пєкарчик [8], К. Щесняк [9], В. Б. Колосової [10], а також 
у спеціальних томах журналів “Коди слов’янських культур” [11], “Мова та культура” 
[12], уміщено інформацію про результати розробок учених у галузі етнолінгвістичного 
вивчення мовного образу рослин.
©  Непоп-Айдачич Л.В., 2011
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Питання мовної категоризації світу віддавна цікавить учених. Сьогодні воно стало 
предметом розгляду також таких актуальних галузей мовознавства, як етнолінгвістика 
та когнітивна лінгвістика. Проблемі мовної категоризації світу присвячуються як окремі 
студії, так і конференції, конверсаторії і под. За підсумками одного з таких наукових 
зібрань видано том праць [13], де представлено широкий спектр підходів до вивчення 
зазначеного питання.

Ґ. Хабрайска, слідом за Дж. Лакоффом і М. Джонсоном, наголошувала, що сутність 
мовної категоризації полягає в упорядкуванні світу на підставі вибраних рис при відсут-
ності одного критерію їх добору, тоді як наукова класифікація здійснюється на підставі 
усіх відомих рис, за одним критерієм [14: 223]. Авторка розглядала питання польської 
наївної категоризації в межах семантичного поля рослин, проаналізувавши анкетні дані 
[14: 221–241]. Є. Бартмінський писав про мовну категоризацію рослин [4: 269–275]. Ра-
зом зі С. Нєбжеговською він виявив відмінності у фасетній структурі опису рослин, які 
залежать від зарахування цих рослин до різних наївних категорій [5: 211–224]. У своїх 
попередніх працях ми описували польську мовну категорію kwiat (‘квітка’), спираючись 
на сучасні лексикографічні джерела [15: 157–163], діалектні, історичні, етимологічні 
словники та польові (діалектні й фольклорні) записи [16: 279–280]. На важливості вико-
ристання анкетних даних у етнолінгвістичних студіях наголошував Є. Бартмінський [17: 
91–104]. Він [18: 63–83] та представники заснованої й очолюваної ним польської школи 
когнітивної етнолінгвістики [19] послідовно застосовують анкетування як метод збору 
одного з різновидів мовного матеріалу поряд із аналізом системних (лексикографічних), 
текстових відомостей, а також корпусів польської мови.

Метою цієї та кількох інших наших розвідок є вивчення польської мовної категорії 
kwiat (‘квітка’) і рис польського мовного образу квітки на матеріалі анкетних даних. З 
огляду на значний обсяг відомостей, наданих респондентами, досягнення поставленої 
мети передбачає виконнання окремих завдань у низці праць. У попередній роботі ми роз-
глянули два аспекти досліджуваної проблеми: які квіти вважаються найтиповішими,  які 
рослини належать до категорії квітів (тобто які назви є гіпонімами лексеми kwiat) [20]. 
У цій праці ми проаналізуємо наведені респондентами дефініції лексеми kwiat (‘квітка’), 
на їх підставі виділимо ознаки польської мовної категорії kwiat та реконструюємо риси 
польського мовного образу квітів. 

Анкетування було проведено в 2009 р. серед 109 студентів філологічного факуль-
тету Університету імені Склодовської-Кюрі в Любліні (48 анкет), Радомі (47), Білгораї 
(14), завдяки сприянню С. Нєбжеговської-Бартмінської, М. Бжозовської, Й. Шадури та 
ін. співробітників відділу текстології та граматики сучасної польської мови, за що ви-
словлюємо їм щиру вдячність.

Польським студентам було запропоновано навести дефініцію лексеми kwiat (‘квіт-
ка’), продовжуючи речення: Kwiat – to… (‘квітка – це…’). Зі 109 респондентів двоє не 
дали відповіді. Зафіксовані визначення (107) можна розподілити на кілька груп. Перша з 
них (88) спирається на закріплені в польській мовній свідомості уявлення про квітку як 
про певну рослину. Саме вона є об’єктом нашого аналізу в цій розвідці.

Дев’ять респондентів обмежилися наведенням у дефініції гіпероніма лексеми kwiat 
(‘квітка’): Kwiat – to roślina (‘квітка – це рослина’).
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76 визначень містять гіперонім roślina (‘рослина’), в одній анкеті подано уточнене 
формулювання: typ rośliny (‘тип рослини’), – в одній відповіді наведено зменшувально-
пестливу форму roślinka (‘рослинка’), а ще в одній анкеті представлено малюнок квітучої 
рослини. У складі цих 79 дефініцій, крім гіперонімічного означення, зафіксовано видові 
характеристики квітів. Отож, серед категоріальних ознак квітів наводились такі.

1) Oсобливості будови. Дефініції, в яких міститься опис структурних елементів кві-
тів (44), формулюються так: Kwiat – to roślina, która ma / mająca / posiada / posiadająca 
/ która charakteryzuje się / z (czymś) / zbudowana z / opatrzona / zawierająca (‘квітка – це 
рослина, яка має / містить / збудована з / з (чимось) / характеризується / забезпечена’). 
Далі наводяться відповідні назви частин рослин: łodyga ‘стебло’(31) / łodyżka ‘стебельце’ 
(1); kwiat ‘квітка’ (8), kwiatostan ‘суцвіття’ (7), główka ‘голівка’ (2), to coś na górze ‘щось 
таке вгорі’ (1), zakończenie rośliny ‘кінець рослини’ (1); pąk ‘бутон’ (3); liście ‘листя’ (24); 
korzeń ‘корінь’ (9); необов’язковий елемент kolce ‘колючки’ (2).

2) Запах / приємний аромат. Ця ознака представлена в 30 дефініціях таким чином: 
Kwiat – to roślina... (‘квітка – це рослина’), która pachnie (3) / pachnąca (6) ‘яка пахне / 
запашна’; która posiada zapach (6) / posiadająca zapach (2) ‘яка має запах’; mająca zapach 
(3) / które mają zapachy (1) ‘у якої є запах / у яких є запахи’; która wydziela zapach (1) / 
wydzielająca zapach (2) ‘яка виділяє запах’; która wydaje z siebie przyjemną woń ‘яка ви-
діляє приємний аромат’ (1); która nie zawsze daje piękny zapach ‘яка не завжди виділяє 
гарний запах’ (1); charakteryzująca się zapachem ‘якій притаманний запах’ (1); o pięknym 
zapachu ‘з красивим запахом’ (1); najczęściej o jakimś charakterystycznym zapachu ‘най-
частіше з якимось характерним запахом’ (2).

Аромат визначається як przyjemny ‘приємний’ (1). Його характер описується за допо-
могою прислівників ładnie ‘красиво’ (1) / pięknie ‘гарно’ (2); silnie ‘сильно’ (1); zazwyczaj 
‘звичайно’ (1); często ‘часто’ (2); najczęściej ‘найчастіше’ (3) та ін.. Наведений одним із 
респондентів коментар: chociaż nie zawsze ‘хоча не завжди’ (1), – пов’язаний із поданими 
вище формами często, najczęściej, які вказують на те, що запах сприймається носіями 
польської мови не як обов’язкова, а як властива переважній більшості квітів риса.

3) Позитивна естетична оцінка вигляду квітки людиною виражається в п’яти вислов-
люваннях інформаторів: Kwiat – to roślina... (‘квітка – це рослина’), która ładnie wygląda 
‘яка красиво виглядає’ (1); piękna ‘гарна’ (2); która sprawia, że świat wygląda lepiej ‘яка 
зумовлює те, що світ виглядає краще’ (1); o pięknych kolorach, dodaje uroku w ogrodzie 
‘красивих кольорів, надає чарівності саду’ (1).

4) У трьох анкетах форма і вигляд квітів охарактеризовані як різноманітні: Kwiat – to 
roślina... (‘квітка – це рослина’) która charakteryzuje się różnymi kształtami ‘якій властиві 
різні форми’ (2); charakteryzująca się odmiennym wyglądem liści ‘якій властивий відмінний 
вигляд листя’ (1).

5) У 24 дефініціях міститься вказівка на колір квітів. При цьому підкреслюються 
не лише особливості забарвлення квітки (як частини рослини), але й стебла та листя. З 
огляду на це квітка визначається як зелена рослина: zielona ‘зелена’ (4),– або: po części 
zielona i po części składająca się z kolorystycznach elementów, zbudowana jest z korzeni i 
łodygi i kwiatu, który właśnie jest kolorystyczny ‘частково зелена і частково така, що скла-
дається з кольорових елементів, вона збудована із коріння, стебла і квітки, яка, власне 
кажучи, і є кольоровою’ (1). Одна дефініція спирається на уявлення респондента про 
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конкретну квітку: … opierająca żółtą główkę otoczoną kolorowymi płatkami na łodydze ‘яка 
спирає жовту голівку, оточену кольоровими пелюстками, на стебло’ (1). Інші ж дефіні-
ції, орієнтовані на розмаїття квітів, визначають їхню кольорову гаму ширше: Kwiat – to 
roślina... (‘квітка – це рослина’), która charakteryzuje się różnokolorowymi płatkami ‘якій 
притаманні різнокольорові пелюстки’ (1); może być w różnych kolorach i odcieniach ‘може 
бути різних кольорів і відтінків’ (1); może przybrać różnorodne kolory ‘може набувати різ-
номанітних кольорів’ (1); o różnym kolorze ‘різного кольору’ (1); mają odmienne kolory 
‘мають відмінні кольори’ (1); może też mieć różne kolory ‘також може мати різні кольори’ 
(1); charakteryzujący się różnobarwnością ‘якій притаманна барвистість’ (1); najczęściej 
występuje w postaci kolorowej ‘найчастіше буває кольоровою’ (1); mogą być wielokolorowe 
lub jednokolorowe ‘можуть бути різнокольорові або одноколірні’ (1); zazwyczaj kolorowa 
‘звичайно кольорова’ (1); mająca swój kolor ‘у якої є свій колір’ (1); o charakterystycznym 
kolorze ‘характерного кольору’ (1); o intensywnych kolorach ‘інтенсивних кольорів’ (1); 
o pięknych kolorach ‘красивих кольорів’ (1); barwna ‘барвиста’ (1); charakteryzująca się 
barwą ‘якій властиве забарвлення’ (1); o różnej barwie ‘різного забарвлення’ (1); mająca 
różne barwy ‘різного забарвлення’ (1).

Як бачимо, кольори квітів можуть бути різними. Вони сприймаються польськими 
студентами як інтенсивні, красиві, різноманітні.

6) Розмір квітів описується у дефініціях як малий (mała roślina ‘мала рослина’ – 1) 
або неоднаковий (o różnej wysokości ‘різної висоти’ – 1).

7) Однією з категоріальних ознак, фіксованих у дефініціях квітів (10), є місце зрос-
тання. Ця інформація наводиться як прямо, так і прочитується опосередковано: roślina 
rosnąca wśród trawy ‘рослина, яка росте у траві’ (1); kwiaty rosną w ogrodach ‘квіти рос-
туть в садах’ (1), zazwyczaj ogrodowa ‘звичайно садова’ (1), jest ozdobą ogrodów ‘є при-
красою садів’ (1), dodaje uroku w ogrodzie ‘надає чарівності саду’ (1); roślina występująca 
na łąkach ‘рослина, яка є на лугах’ (1); kwiaty rosną w doniczkach ‘квіти ростуть у ва-
зонах’ (1), znajduje się w doniczce ‘знаходиться у вазоні’ (1), doniczkowa ‘вазонова’ (3), 
jest ozdobą skwerów, balkonów ‘є прикрасою скверів, балконів’ (1); polna ‘польова’ (1); 
rosnąca na rabatach ‘яка росте на грядках’ (1).

Отож, можливими місцями зростання квітів, на думку польських студентів, можуть 
бути сади, луги, сквери, поля, грядки, простори, вкриті травою, а також балкони, вазони.

8) Спосіб зростання квітів прямо визначається респондентами лише в 4 дефініціях: 
roślina zazwyczaj ogrodowa lub dzika ‘звичайно садова або дика рослина’ (1), hodowana 
‘яка вирощується’ (2); poszczególne gatunki kwiatów hoduje się ‘окремі сорти квітів виро-
щуються’ (1). Спираючись на відомості про місце зростання (див. вище), можна зробити 
висновок про те, що носії польської мови розрізняють квіти, які ростуть самі (дико) на 
лугах, полях, у траві, а також ті, що вирощуються людьми на спеціально облаштованих 
територіях: у садах, скверах, на грядках, балконах і у вазонах.

9) У 14 дефініціях зафіксовано опис функцій квітів. У 12 випадках йдеться про оздо-
бну функцію, що формулюється так: zwykle pełni funkcję ozdobną ‘звичайно виконує оздо-
бну функцію’ (1); roślina ozdobna ‘оздобна рослина’ (10); roślina o walorach ozdobnych 
‘рослина, яка має оздобні цінності’; roślina spełniająca wiele funkcji: dekoracyjne ‘рос-
лина, яка виконує багато функцій: декоративні’ (1). Визначаються інші функції квітів: 
artystyczne ‘художні’ (1), służy … do celów estetycznych ‘служить естетичним цілям’ (1).
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10) Кілька (6) респондентів підкреслили в дефініціях умови зростання квітів: Kwiat – 
to roślina... (‘квітка – це рослина’) która rośnie w ziemi ‘яка росте в землі’ (2); która do 
życia potrzebuje wody i światła (2) ‘якій для життя потрібні вода і світло’; potrzebująca 
wody i gleby do “życia”. Kwiaty potrzebują także światła słonecznego ‘якій необхідні для 
життя вода і ґрунт. Квітам також потрібне сонячне світло’ (1); hoduje się w zależności od 
ich wymogów klimatycznych ‘вирощуються в залежності від їх кліматичних вимог’ (1).

11) Один інформатор вказав на тривалість життя квітів: kwiat to roślina jedno- lub 
wieloroczna ‘квітка – це одно- або багаторічна рослина’.

12) Кілька (5) дефініцій містять інформацію про спосіб використання квітів: niektóre 
kwiaty bywają również jadalne ‘деякі квіти також бувають їстівними’ (1); przeznaczona 
najczęściej do produkcji bukietów i wieńców okazjonalnych ‘найчастіше призначена для ви-
готовлення букетів та урочистих вінків’ (1); służą do wyrażania uczuć ‘служать для вира-
ження почуттів’ (1); służy m. in. jako upominek ‘служить між іншим подарунком’ (1). Ви-
раз kwiaty dzielimy na cięte i doniczkowe ‘квіти ділимо на зрізні й вазонові’ (1) передбачає 
їх використання в якості букетних і вазонових рослин з естетичною метою.

13) Три визначення підкреслюють наявність великої кількості різновидів квітів: na 
świecie istnieją miliony rodzai kwiatów ‘на світі існують міліони видів квітів’ (1); kwiat – to 
roślina licząca wiele odmian ‘квітка – це рослина, що нараховує багато різновидів’ (1); 
roślina aktualnie niesamowicie modyfikowana ‘рослина, нині надзвичайно модифікована’ 
(1).

14) У п’яти дефініціях відбито сприйняття людиною квітів, перенесення на них люд-
ських якостей або характеристика за посередництвом опису людських відчуттів і почут-
тів: delikatna roślina ‘ніжна рослина’ (1); roślina o delikatnych płatkach ‘рослина з ніжни-
ми пелюстками (1); wygląda coraz bardziej zjawiskowo, cieszy oko, kobiecie sprawia radość 
‘виглядає усе більш незвичайно, казково, тішить око, приносить радість жінці’ (1); kwiaty 
sprawiają, jak na nie patrzymy, ich kolory, że czujemy życie ‘квіти і їх кольори спричиняють, 
що коли ми на них дивимося, відчуваємо життя’ (1); roślina, która może kojarzyć się z 
wrażliwością ‘рослина, яка може асоціюватися із вразливістю’ (1). 

15) Важливою рисою квітів, на думку польських студентів, є їхня здатність цвісти: 
roślina kwitnąca ‘квітуча рослина’ (1); roślina kwitnąca bądź nie ‘рослина, яка квітне або 
ні’(1); roślina, która zakwita ‘рослина, яка розквітає’ (2); roślina, której pąki zakwitają ‘рос-
лина, бутони якої розквітають’ (1).

16) Один із респондентів звернув увагу на час цвітіння: w określonych porach roku ‘у 
певну пору року’ (1).

17) У трьох дефініціях зафіксовано таку ознаку квітів, як спосіб розмноження: roślina, 
która rośnie z cebulek lub nasion ‘рослина, яка росте з цибулинок або насіння’ (1); jest to 
roślina nasienna, ale nie zawsze ‘це насіннєва рослина, але не завжди’ (1); roślina zazwyczaj 
kolorowa, aby wabić owady, dzięki którym może się rozmnażać ‘звичайно кольорова рослина, 
щоб приваблювати комах, завдяки яким вона може розмножуватися’ (1).

18) Один респондент науково визначив важливий процес у житті квітів: bierze udział 
w procesie fotosyntezy ‘бере участь у процесі фотосинтезу’(1).

19) Зафіксовано два випадки окреслення в дефініціях часу появи квітів на Землі: 
roślina istniejąca od wieków ‘рослина, яка існує багато століть’ (1); roślina istniejąca od 
zawsze ‘рослина, яка існувала завжди’ (1). 
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20) У запропонованих респондентами визначеннях було названо такі процеси життє-
діяльності квітів: roślina oddychająca ‘рослина, яка дихає’ (1); roślina, która rośnie, chyba 
że zwiędnie ‘рослина, яка росте, хіба що зів’яне (1); roślina, która produkuje nektar, z kwiatu 
wyrasta owoc ‘рослина, яка виробляє нектар, із квітки виростає плід’ (1).

21) Дві дефініції містять відомості про поширеність квітів на земній кулі: roślina, 
która występuje na obszarze różnych kontynentów ‘рослина, яка виступає на території різ-
них континентів’ (1). Висловлювання: rośliny, które hoduje się w zależności od ich wymogów 
klimatycznych, np. jukka, kaktus ‘рослини, які вирощують відповідно до їх кліматичних 
вимог, напр.: юка, кактус’ (1),– передбачає, що квіти ростуть у різних кліматичних зонах.

Нами було проаналізовано наведені респондентами дефініції лексеми kwiat (‘квіт-
ка’), зокрема одну їх групу, яка представляє закріплені в польській мовній свідомості 
уявлення про квітку як про певну рослину. Отже, до категоріальних ознак і рис польсько-
го мовного образу квітів (які ми наводимо після тире) належать такі: 1) особливості бу-
дови – квіти складаються зі стебла, квітки, листя, коріння та іноді колючок; 2) наявність 
запаху – приємний аромат; 3) позитивна естетична оцінка вигляду квітки людиною – 
красива; 4) форма і вигляд квітів – різноманітні; 5) колір – кольорові, різнокольорові, 
барвисті; 6) розмір квітів – малі, неоднакової висоти; 7) місце зростання – сади, луги, 
сквери, поля, грядки, простори, вкриті травою, балкони, вазони; 8) спосіб зростання – 
дикі, вирощувані людьми; 9) функції – оздобна, декоративна, естетична, художня; 10) не-
обхідні умови зростання – земля, вода, сонячне світло; 11) тривалість життя – одно- або 
багаторічні; 12) спосіб використання – для виготовлення букетів та урочистих вінків, 
для вираження почуттів, в якості подарунка; 13) наявність різновидів – велика кількість; 
14) сприйняття людиною – ніжні, незвичайні, казкові, тішать око, приносять радість; 
15) здатність цвісти – квітучі; 16) час цвітіння – у певну пору року; 17) спосіб розмно-
ження – із цибулинок, насіння; 18) наукова характеристика важливого процесу життє-
діяльності квітів – фотосинтез; 19) час появи на Землі – багато століть тому; 20) проце-
си життєдіяльності – дихання, зростання, утворення нектару, передування появі плоду; 
21) поширеність на земній кулі – на території різних континентів.

У цій розвідці на підставі проаналізованих визначень ми виділили ознаки польської 
мовної категорії kwiat (‘квітка’) та реконструювали риси польського мовного образу кві-
тів. Опис решти дефініцій лексеми kwiat (‘квітка’), висвітлення інших аспектів вивчення 
зазначеної категорії на матеріалі анкетних даних ми передбачаємо здійснити в подаль-
ших працях. Подібні студії є перспективними й важливими, оскільки їх результати до-
зволять цілісно та різнобічно реконструювати мовну картину світу, збагатять сучасну 
слов’янську етнолінгвістику новими теоретичними розробками й практичними надбан-
нями, а також сприятимуть появі зіставних досліджень на матеріалі кількох мов.
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Сучасне мовознавство характеризується зростанням уваги до внутрішньомовних та 
міжмовних досліджень номінацій соціального статусу людини, на позначення професії 
та роду діяльності зокрема (А. М. Архангельська [1], Г. Г. Дідківська [2], О. В. Кашпур 
[3], Н. В. Кожанова [4], J. Bartmiński [5] та ін.). 

метою статті є дослідження семантико-генетичних основ номінацій соціального ста-
тусу людини (НССЛ) лексико-семантичної групи “професія та рід занять” в українській, 
польській та німецькій мовах.

У тематичному полі “соціальний статус людини” ЛСГ “професія та рід занять” є 
найчисленнішою, оскільки, як відомо, саме трудова діяльність є одним із найважливі-
ших чинників розвитку суспільних відношень. Шляхом суцільної вибірки із тлумачних 
словників досліджуваних мов [9; 12; 14] виявлено 672 НССЛ в українській мові, 669 – у 
польській, 645 – у німецькій. 

До ЛСГ входять, наприклад, такі НССЛ: укр. адвокат / пол. adwokat / нім. 
Rechtsanwalt, укр. архітектор / пол. architekt / нім. Architekt, укр. листоноша / пол. 
listonosz / нім. Briefträger, укр. лікар / пол. lekarz / нім. Arzt, укр. суддя / пол. sędzia / 
нім. Richter, укр. солдат / пол. żołnierz / нім. Soldat, укр. учитель / пол. nauczyciel / нім. 
Lehrer, укр. художник / пол. malarz / нім. Maler тощо. В усіх трьох мовах наявні й НССЛ 
на позначення представників давніх ремісничих професій. Наприклад, укр. лимар / пол. 
rymarz / нім. Sattler, укр. бондар / пол. bednarz / нім. Böttcher, укр. коваль / пол. kowal 
/ нім. Schmied, укр. гончар / пол. garncarz / нім. Töpfer, укр. столяр / пол. stolarz / нім. 
Tischler, укр. швець / пол. szewc / нім. Schuhmacher, а також НССЛ, утворені в епоху фор-
мування національних мов: укр. зброяр / пол. rusznikarz / нім. Büchsenmacher, укр. водій 
/ пол. kierowca / нім. Fahrer. 

Семантичні відповідники чоловічого і жіночого роду НССЛ на позначення професії 
й роду занять найбільше представлені у німецькій мові – майже 100 % НССЛ; в україн-
ській та польській мові – близько 75 % НССЛ, наприклад: укр. редактор – редакторка / 
пол. redaktor – redaktorka / нім. Redakteur – Redakteurin; укр. дантист – дантистка / пол. 
dentysta – dentystka / нім. Zahnarzt – Zahnärztin, Dentist – Dentistin (укр. стоматолог, пол. 
stomatolog – тільки чол.) тощо.

НССЛ жіночого роду, які належать до ЛСГ, виводяться через відповідну НССЛ чо-
ловічого роду. Лише в поодиноких випадках відбувається навпаки. Наприклад, нім. 
Arzthelferin “фельдшерка” – “Angestellte, die dem Arzt oder der Ärztin in der Praxis hilft, 
Instrumente u. Patientenkartei betreut sowie Verwaltungsarbeiten erledigt” – букв. “працівни-
ця, яка допомагає лікарю або лікарці у практиці, обслуговує інструменти і картотеку па-
цієнтів, а також виконує управлінську роботу”; Arzthelfer “фельдшер” “vgl. Arzthelferin” –  
укв. “пор. з фельдшерка”. В українській мові навпаки: фельдшер “медичний працівник із 
середньою медичною освітою; помічник лікаря в лікувальних закладах”, а фельдшерка –  
“жін. до фельдшер”.

Зафіксовано НССЛ, які взагалі не мають відповідника чоловічого роду. Часто така 
паралель простежується в усіх трьох досліджуваних мовах. Наприклад, укр. модистка 
/ пол. modystka / нім. Modistin “майстриня, що шиє плаття, білизну та (переважно – …) 
жіночі капелюхи”. 

Частина НССЛ за професією чоловічого роду не має відповідника жіночого роду. На-
приклад, пол. elektryk “електрик”, mechanik “механік”. Це пов’язано з виконанням таких 
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видів діяльності традиційно чоловіками. І навіть той факт, що деякі з видів робіт були 
перейняті і виконувалися жінками, не спричинив утворення аналогічних жіночих форм 
[6: 32]. Для називання жінок можуть використовуватися НССЛ чоловічого роду. Це яви-
ще найбільше стосується у нашому дослідженні НССЛ української: декан, економіст, 
ендокринолог, історик, хірург та польської мов: dziekan, rektor, chirurg. 

Відсутність жіночих форм М. Карватовська пояснює тим, що престижні професії 
впродовж тривалого часу виконувалися виключно чоловіками [6: 32]. У німецькій мові 
теж існує ряд професій, які раніше були недоступними для більшості жінок, наприклад, 
Soldat “солдат”; проте у наш час виникла НССЛ Soldatin, яка має значення “жінка-сол-
дат”, а не “солдатка (дружина солдата)”.

Слід відзначити, що зафіксовані випадки, коли семантика НССЛ чоловічого і жіно-
чого роду відрізняється, наприклад, друкар “фахівець друкарської справи, поліграфіч-
ного виробництва; той, хто працює в друкарні; той, хто працює в друкарському цеху”; 
друкарка “жінка, що друкує на друкарській машинці”. Нім. Kosmetikerin “weibliche 
Fachkraft für Kosmetik”– букв. “жінка-спеціаліст із косметики”; Kosmetiker [rückgeb. aus 
Kosmetikerin]: “Laborant in der Kosmetikindustrie” – зворотне утворення від косметичка – 
букв. “лаборант у косметичній промисловості”.

До того ж є НССЛ, зафіксовані лише в одній мові, наприклад: укр. корсажниця – 
“кравчиня, що шиє корсажі”; нім. Filetierer – (bes. in der Fisch verarbeitenden Industrie) 
jmd., der Filets schneidet – букв. “(особливо у рибопереробній промисловості) особа, яка 
нарізає філе”.

У ЛСГ НССЛ “професія і рід занять” в українській, польській та німецькій мовах 
поширеним є явище синонімії. Наприклад, укр. архітектор – зодчий / пол. architekt – 
budowniczy / нім. Architekt – Baumeister, укр. лінгвіст – мовознавець / пол. lingwista – 
językoznawca / нім. Linguist – Sprachwissenschaftler, укр. окуліст – офтальмолог – очник 
/ пол. okulista – oftalmolog / нім. Augenarzt – Ophthalmologe.

У трьох мовах представлена гіперо-гіпонімія НССЛ: укр. науковець – антрополог, 
етнограф, літературознавець, мовознавець, фольклорист / пол. naukowiec – antropolog, 
etnograf, literaturoznawca, językoznawca, folklorysta / нім. Wissenschaftler – Anthropologe, 
Völkerkundler, Literaturwissenschaftler, Sprachwissenschaftler, Volkskundler тощо; укр. лі-
кар – дерматолог, кардіолог, хірург, уролог / пол. lekarz – dermatolog, kardiolog, chirurg, 
urolog / нім. Arzt – Dermatologe, Kardiologe, Chirurg, Urologe.

Для ЛСГ НССЛ за професією та родом занять характерним є процес поповнення 
новими номінативними одиницями здебільшого за рахунок запозичень: укр. маркетолог 
/ пол. marketingowiec / нім. Marketingmanager, укр. стиліст / пол. stylista / нім. Stylist 
тощо.

За М. І. Фоміною [7: 21], лексичні значення слів поділяються на прямі, первинні та 
похідні, вторинні, серед останніх виділяють прямопохідні та переноснопохідні. Струк-
тура номінації повторює структуру лексико-семантичного поля: до ядра належить пер-
винне, пряме значення, до периферії вторинне – прямо- і переноснопохідне [8: 185-188].

Ядерні значення НССЛ. Укр. лікар, пол. lekarz є слов’янськими новотворами із за-
позиченим *lěkъ “ліки”, проте, можливо, й запозиченнями із свн. lāhhi “лікар”. Нім. Arzt 
“лікар” із свн. arzet, arzāt, двн. arzāt, які є запозиченнями з пізньолат. archiāter, archiātrus, 
гр. archiātrós “головний лікар, особистий лікар”; свн. arzāt “лікар” витіснило свн. lāhhi 
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“т. с”. [10 (3: 260); 11 (2: 16); 13 (1: 80)]. Укр. лікар, пол. lekarz, нім. Arzt мають подібні 
значення: укр. “особа з вищою медичною освітою, яка лікує хворих” / пол. “ten, kto się 
zajmuje zawodowo leczeniem chorych, ma do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; 
doktor” / нім. “jemand, der nach Medizinstudium und klinischer Ausbildung die staatliche 
Zulassung (Approbation) erhalten hat, Kranke zu behandeln”. Формами жіночого роду в 
українській мові є лікарка для позначення жінки-лікаря та лікарша для позначення дру-
жини лікаря, останнє маркується як розмовне; у польській – lekarka, яке має ще й друге 
застаріле значення – “знахарка”; у німецькій – Ärztin. Цікавим є те, що в українській та 
німецькій мовах існують ще й НССЛ на позначення сина лікаря – укр. лікаренко / нім. 
Arztsohn й дочки лікаря – лікарівна / нім. Arzttochter (подібне спостерігається для україн-
ських НССЛ бондар, гончар, вівчар).

Укр. учитель (вчитель) утворено від дієслова учити, аналогічно й пол. nauczyciel 
від uczyć, обидва від псл. *učiti. Нім. Lehrer від двн. lērāri частіш за все у значенні “той, 
хто навчає слова Божого” (8 ст.), свн. lērœre, lērer замість латинського doctor “учитель, 
наставник” [11 (2: 282); 13 (2: 994)]. Укр. учитель, пол. nauczyciel, нім. Lehrer мають 
аналогічні значення: укр. “особа, яка навчає, викладає який-небудь навчальний пред-
мет у школі” / “człowiek trudniący się (najczęściej zawodowo) uczeniem kogoś, wykładowca 
jakiegoś przedmiotu, udzielający lekcji” – букв. “людина, яка займається (найчастіше про-
фесійно) навчанням когось, викладач якогось предмета, який дає уроки” / нім. “jmd., der 
an einer Schule unterrichtet” – букв. “той, хто викладає у школі”. Корелятами жіночого 
роду в українській мові є учителька (вчителька) та учительша, остання НССЛ має, крім 
аналогічного з попередньою НССЛ – “жін. до учитель”, ще й друге розмовне значення 
– “дружина учителя”. У польській мові формою жіночого роду є НССЛ nauczycielka. У 
німецькій мові відповідником жіночого роду є НССЛ Lehrerin, яка фіксується з 15 ст., 
походить із двн. lērārin (12 ст.) замість латинського doctrīx [13 (2: 994)]. 

Укр. столяр із польської stolarz “т. с.”, похідного від stół “стіл”. Польське stolarz каль-
кує німецьке Tischler. Нім. Tischler із пізньосвн. tischler, tischer, первинно – той, хто виго-
товляє столи (15 ст.) [13 (3: 1809-1810)], тепер – “Handwerker, der Holz (u. auch Kunststoff) 
verarbeitet, bestimmte Gegenstände, bes. Möbel, daraus herstellt od. bearbeitet, einbaut o.Ä.; 
Schreiner” – букв. “ремісник, який переробляє деревину (також пластмасу), виготовляє 
з неї певні предмети, переважно меблі, займається їх обробкою, установкою”. В укра-
їнській мові столяр – “робітник, фахівець, що займається обробкою (тоншою, ніж тес-
лярська) дерева і виготовленням виробів із нього”; у польській – “rzemieślnik wyrabiający 
przedmioty z drewna” – букв. “ремісник, який виготовляє вироби із дерева”. На півдні та 
заході Німеччини поширеною НССЛ на позначення столяра є Schreiner із свн. schrīnœre, 
schrīner від Schrein “скриня, ящик, шафа” із двн. scrīni “футляр, скриня, скринька” (9 
ст.), що було запозичене із лат. scrīnium “циліндричний футляр для зберігання паперів, 
книг, мазей”. Формами жіночого роду в українській та польській мовах є лише НССЛ на 
позначення дружини столяра – укр. столярка (розм.), пол. stolarka (заст.). У німецькій 
мові – Tischlerin та Schreinerin. Також в українській мові є НССЛ на позначення підмай-
стра столяра – столярчук.

Укр. суддя, пол. sędzia мають спільне праслов’янське походження від *sodi з первин-
ним закінченням -is від *sodъ “суд” [10 (5: 466-467)]. Нім. Richter із двн. rihtāri “керівник, 
суддя” (8 ст.), свн. rihtœre, rihter “рульовий, керівник, розпорядник, глава, управляючий, 
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суддя” [13 (3: 1425)]. Укр. суддя, пол. sędzia, нім. Richter мають одне аналогічне значення: 
укр. “службова особа в органах суду, яка виносить вирок у судовій справі” / пол. “osoba 
powołana do rozpoznawania spraw i wydawania wyroków w imieniu państwa” / нім. “jmd., 
der die Rechtsprechung ausübt, der vom Staat mit der Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten 
beauftragt ist”. В українській мові зафіксовані розмовні НССЛ на позначення родичів 
судді: суддиха – дружина судді; судденко – син судді; суддівна – дочка судді. Відповідної 
форми жіночого роду до НССЛ суддя не зафіксовано. Польський відповідник sędzina 
вживається рідко, також має значення “дружина судді”, застарілими є назви родичів: 
sędzić – син судді; sędzianka – дочка судді. На відміну від німецької мови, де така форма 
є цілком нормативною – Richterin. 

В українській та польській мовах НССЛ стиліст (пол. stylista) – похідне від стиль 
(пол. styl), запозиченого з французької чи німецької мови [10 (5: 415)], має два значення: 
укр. “той, хто володіє мистецтвом літературного стилю, майстер літературного стилю” 
/ пол. “pisarz lub mówca oceniany z punktu widzenia wartości jego stylu”; укр. “модельєр, 
який займається створенням певного стилю в одязі, зачісках, макіяжі тощо” / пол. “osoba 
tworząca czyjś wizerunek poprzez dobór odpowiedniej fryzury, makijażu, ubioru itp”. У ні-
мецькій мові йому відповідають дві НССЛ Stilist і Stylist, що обумовлено різними шля-
хами проникнення у мову. Нім. Stilist запозичене у першій половині 15 ст. із лат. stilus 
“загострений кіл, паличка для писання по воску; стиль, спосіб викладу; писемність”; 
має значення: “той, хто володіє мовними засобами вираження”, первинно (18 ст.) мало 
значення: “автор прозових творів”. Нім. Stylist походить теж від лат. stilus, проте через ан-
глійську – style та французьку – style і має значення: “той, хто розробляє дизайн, стиль”. 
Формою жіночого роду в українській мові є стилістка, у польській – stylistka, у нім. – 
Stilistin і Stylistin відповідно.

Укр. режисер, пол. reżyser, нім. Regisseur є запозиченням із французької мови. Існує 
думка, що в українську мову слово прийшло за посередництвом російської [10 (5: 47); 
13 (3: 1395)]. Французьке régisseur “режисер, керуючий, управляючий”, пов’язане з regir 
“керувати, правити, управляти”, що походить від лат. rego “керую, направляю; даю на-
станови”. Укр. режисер, пол. reżyser, нім. Regisseur мають подібні значення: укр. “по-
становник спектаклю, кінофільму, естрадно-концертної програми, циркової вистави і т. 
ін.” / пол. “osoba opracowująca artystyczną koncepcję widowiska teatralnego, filmu, audycji 
radiowej i inspiracją wykonawców” / нім. “jmd., der bei der Gestaltung eines Werkes für eine 
Aufführung, Sendung o. Ä. die künstlerische Leitung hat, [berufsmäßig] Regie führt; jmd., der 
ein Stück inszeniert; Spielleiter”. Польським відповідником жіночого роду є reżyserka, ні-
мецьким – Regisseurin, українська мова не має зафіксованої словниками форми жіночого 
роду. 

Укр. ювелір, пол. jubiler через німецьку, голландську Juwelier “т. с”. Нім. Juwelier 
виникло у 18 ст., ізольовано вже у рнвн. iuwelier, кінець 15 ст. У давній нвн. Jubelier(er), 
Jubilier(er) – 16-17 ст. [11 (1: 595); 13 (2: 770)]. Первинно ювеліри виготовляли та прода-
вали прикраси, тому розглядаємо значення цієї НССЛ як прямі. Укр. ювелір фіксується з 
двома нормативними значеннями: “1. Майстер, що виготовляє художні вироби, прикраси 
і т. ін. з коштовних металів і каміння. 2. Торговець, продавець ювелірних виробів”, так 
само як і пол. відповідник jubiler: 1. “rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze szlachetnych 
metali i drogich kamieni 2. osoba zajmująca się sprzedażą i wyceną biżuterii”. Значення нім. 
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відповідника Juwelier дещо відрізняється: “jemand, der [als ausgebildeter Goldschmied, 
Uhrmacher o.Ä.] mit Schmuckwaren u.Ä. handelt” – букв. “той, хто [з освітою ювеліра, 
годинникаря тощо] торгує прикрасами тощо”. Відповідними формами жіночого роду є 
пол. jubilerka, що є рідковживаною, нім. Juwelierin. В українській мові відповідна форма 
жіночого роду не зафіксована. 

Укр. клоун, пол. klown запозичені з англійської мови, англ. clown “т. с.” [10 (2: 466)]. У 
німецькій мові НССЛ Clown з’явилася у 18 ст., імовірно, під впливом шекспірівських пе-
рекладів для комічної фігури на сцені, і лише з 19 ст. вживається для позначення жартів-
ника, паяца у цирку – як сьогодні і є загальноприйнятим. Етимологія англійської НССЛ 
clown затемнена, до уваги береться спорідненість із східнофризьким klunte, дат. klunt, ісл. 
klunni “незграбна людина, вайло, йолоп”, проте також із лат. colōnus “селянин” [13 (1: 
246)]. Укр. клоун, пол. klown, нім. Clown мають подібні за змістом значення: укр. “цир-
ковий артист-комік”, також “блазень – особа при дворі монарха або вельможного пана, 
що розважала господаря та його гостей різними витівками, жартами і т. ін.” / пол. “komik 
cyrkowy posługujący się elementami pantomimy i akrobatyki” – букв. “цирковий комік, який 
використовує елементи пантоміми й акробатики” / нім. “Spaßmacher im Zirkus, Varieté” 
– букв. “блазень, жартівник у цирку, вар’єте”. Форма жіночого роду зафіксована лише у 
німецькій мові – Clownin. 

Укр. актор, пол. aktor запозичені з латинської мови. Існує припущення, що в україн-
ську мову слово прийшло через посередництво польської. Лат. āctor “виконавець, актор” 
пов’язане з ago “дію” [10 (1: 57)]. Укр. актриса [10 (1: 57-58)] є недавнім запозиченням 
із російської мови, рос. актриса походить від фр. actrice, що є корелятивом жіночого 
роду до acteur актор. У німецькій мові теж є НССЛ Akteur актор та Aktrice актриса, через 
французьку мову запозичені з латинської āctor, āctrīx. У другій половині 18 ст. Akteur за-
мінює НССЛ Komödiant “комедіант”, яка стала сприйматися пейоративно, але зрештою 
на поч. 19 ст. була витіснена НССЛ Schauspieler [13 (1: 29)]. Нім. Schauspieler виникло у 
16 ст., вживалося поруч із НССЛ Komödiant “комедіант”, яка почала витіснятися з 18 ст. 
Походить від Schauspiel вистава, видовище – “кожна гра, публічно показана глядачам”, 
особливо “драматичний твір і його сценічна постановка” (I пол. 16 ст.) поряд із частіше 
вживаними Komödie “комедія”, Tragödie “трагедія”, з 18 ст. стає поширеним і позначає 
як комедію, так і трагедію. Schauspiel – складне слово, утворене від Schau [13 (3: 1500-
1501)] “огляд, розгляд, інтуїтивне переживання, сприйняття”, з свн. schouwe, schowe, 
schou – “допитливе, перевіряюче оглядання” та Spiel “гра, розвага, змагання” – від свн. 
spil “танець, проведення часу, жарт, розважання, музика, змагання” [13 (3: 1672-1673)]. 
Укр. актор має значення “виконавець (професіонал) ролей у театральних виставах”, пол. 
aktor та нім. Schauspieler мають ширше значення, це особа, яка грає і в кіно. Формами 
жіночого роду в українській мові є акторка і актриса, у польській – aktorka, у німець-
кій – Schauspielerin. Зауважимо, що в українській та німецькій мові відповідні НССЛ 
подаються у словнику як “жін. до …”, а у польській подане окреме значення – “artystka 
dramatyczna lub filmowa”, przen. “kobieta dobrze umiejąca przybierać pozy, udawać” – букв. 
“драматична або кіноактриса”, та переносне – “жінка, яка добре вміє приймати пози, 
вдавати”.

Периферійні значення НССЛ. У тлумачних словниках німецької мови НССЛ 
Lehrer “вчитель” зафіксовано не тільки з первинним, прямим значенням, вона викорис-
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товується ще й для називання викладача в інституті або університеті, а також того, хто на 
основі своїх умінь є інструктором (особливо у спортивних дисциплінах). 

Укр. суддя, пол. sędzia мають ще два нормативні значення: укр. “у спорті – той, хто 
судить змагання, гру” / пол. “osoba uprawniona do prowadzenia zawodów sportowych i 
oceniająca ich wyniki”.

На основі первинного значення у деяких НССЛ ЛСГ “професія та рід занять” розви-
нулося вторинне переноснопохідне значення, наприклад:

Укр. вчитель, нім. Lehrer мають значення: укр. “людина, яка є авторитетом у якій-
небудь галузі, яка впливає на інших, передає свій досвід, знання, служить для них 
прикладом” / нім. “jmd., der anderen sein Wissen vermittelt, der durch sein Wissen, seine 
Persönlichkeit als Vorbild angesehen wird; Lehrmeister”. 

Укр. суддя, пол. sędzia мають переноснопохідні значення: укр. “людина, яка вислов-
лює свою думку про когось, щось, дає оцінку кому-, чому-небудь” / пол. “osoba, która 
wydaje sąd, opinię o kimś lub o czymś”. 

Укр. клоун, пол. klown – укр. “про людину, що вдає блазня або своєю поведінкою 
схожа на блазня” / пол. “osoba zachowująca się niepoważnie” – “людина, яка поводиться 
легковажно”. У німецькій мові подібне значення має сталий вираз із негативним забарв-
ленням “den Clown spielen” – “поводитися по-дурному, безглуздо, простувато” (букв. 
“прикидатися клоуном”).

Укр. актор та пол. aktor вживаються також у переносному значенні: укр. “про люди-
ну, яка показує себе не такою, якою вона є насправді” / пол. “osoba, która udaje, stwarza 
pozory czegoś”, аналогічно і нім. Schauspieler.

Отже, проаналізувавши ЛСГ НССЛ за професією та родом занять в українській, 
польській та німецькій мовах ми виявили, що семантичні відповідники чоловічого і 
жіночого роду НССЛ на позначення професії і роду занять найбільше представлені у 
німецькій мові – майже 100 % НССЛ; в українській та польській мові – близько 75 % 
НССЛ. Одиниці ЛСГ мають як спільнослов’янське (укр. лікар / пол. lekarz; укр. учитель 
/ пол. nauczyciel) походження, так і спільне запозичене із латинської (укр. архітектор / 
пол. architekt / нім. Architekt), французької (укр. режисер / пол. reżyser / нім. Regisseur), 
англійської (укр. клоун / пол. klown / нім. Clown), німецької (укр. ювелір / пол. jubiler / 
нім. Juwelier) мов. Спільні лексичні значення НССЛ у трьох мовах зумовлені наявністю 
однакових сем, відмінні – актуалізацією різних потенційних сем або відсутністю такого 
процесу.

Перспективи подальших досліджень полягають у побудові асоціативних полів НССЛ 
за результатами вільного асоціативного експерименту з носіями трьох досліджуваних мов.
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ПроСодичні марКЕри гЕндЕрноЇ варіативноСті  
оЦінниХ виСЛовЛЕнЬ у СучаСному ангЛійСЬКому  

діаЛогічному мовЛЕнні

Статтю присвячено відмінностям інтонування експліцитних оцінних висловлень 
чоловіками та жінками. Викладено результати аудитивного та акустичного аналізів 
інтонації оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні побутової 
сфери.

Ключові слова: оцінні висловлення; тональні, динамічні, темпоральні маркери ген-
дерної варіативності. 
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Статья посвящена различиям в интонировании эксплицитных оценочных высказы-
ваний мужчинами и женщинами. Изложено результаты аудитивного и акустического 
анализов интонации оценочных высказываний в современной английской диалогической 
речи бытовой сферы.

Ключевые слова: оценочные высказывания; тональные, динамические, темпоральные 
маркеры гендерной вариативности. 

The article deals with distinctive prosodic features of male and female evaluative utterances. 
The results of auditory and acoustic analyses of the intonation of evaluative utterances in 
modern English everyday dialogical speech are described.

Key words: evaluative utterances; tonal, dynamic, temporal markers of gender variation.
    
Гендер як комплекс соціальних, культурних і психологічних явищ, пов’язаних зі стат-

тю, уможливлює відмінності в комунікативній поведінці мовців. Стрижневу роль у пре-
зентації гендерної соціокультурної інформації в процесі гендерної соціалізації індивіда 
відіграють різнорівневі гендерно марковані одиниці, тобто одиниці, що фіксують статеву 
належність індивіда [5: 111]. Гендерно марковані одиниці зафіксовано на лексичному, 
синтаксичному, фонетичному, дискурсивному рівнях [1; 2; 4]. Зв’язність, спонтанність, 
лаконічність при безпосередньому зоровому й слуховому контакті, висока ступінь антро-
поцентричності, демократизм, високий прагматичний та експресивний потенціал  кому-
нікативного простору діалогу [3] сприяють виявленню просодичних маркерів гендерної 
варіативності оцінних висловлень.

Оцінні висловлення (ОВ) встановлюють абсолютну чи порівняльну цінність об’єкта 
та втілюються в можливі у системі мови інтонаційні структури. На засадах специфікації 
комунікативно-прагматичних інтенцій комунікантів обох статей рівного соціального ста-
тусу в нашому дослідженні ОВ класифіковані за шкалою оцінок (позитивні / негативні), 
за комунікативно-прагматичними засадами (раціональні / емоційні), за статтю комуні-
канта (жіночі / чоловічі). ОВ, що переважно містили оцінку реально властивих суб’єкту 
чи об’єкту характеристик, були кваліфіковані як раціональні. Емоційні ОВ передавали 
емоції, які викликає об’єкт у суб’єкта оцінювання.

На підставі аудитивного та акустичного аналізів 640 експліцитних ОВ (1294 інто-
ногруп) було встановлено просодичні маркери гендерної варіативності раціональних 
і емоційних ОВ, актуалізованих комунікантами в діалогах побутової сфери між пред-
ставниками однієї та різних статей. За допомогою критерію Стьюдента [6: 82–83] було 
визначено істотність розходження середніх частот просодичних параметрів інтоногруп 
чоловічих і жіночих оцінних висловлень. 

Результати проведеного експериментально-фонетичного дослідження дали змогу ви-
явити, що в комунікації між представниками однієї статі просодичними маркерами 
гендерної варіативності позитивних ОВ є такі тональні характеристики позитивних 
раціональних жіночих ОВ: звужений діапазон інтоногрупи та низхідний увігнутий тип 
конфігурації тону в термінальній ритмогрупі, чоловічих ОВ – широкий діапазон інтоно-
групи. Тональними маркерами гендерної варіативності емоційних жіночих ОВ є розши-
рений діапазон інтоногрупи, середній діапазон шкали, низхідний увігнутий тип конфігу-
рації тону в термінальній ритмогрупі, висхідно-низхідний термінальний тон; чоловічих 
ОВ – широкий діапазон інтоногрупи та шкали, низхідний опуклий тип конфігурації тону 
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в термінальній ритмогрупі, рівний вид мелодійного контуру. Динамічними параметрами 
гендерної варіативності позитивних раціональних ОВ у комунікації між жінками є вели-
кий рівень максимуму інтенсивності, локалізація максимуму інтенсивності на іншій рит-
могрупі, крім передтакту, такту і ядра. Дистинктивними в комунікації між  представника-
ми однієї статі для жіночих раціональних ОВ є заповнені малі, короткі та  середні   паузи 
обдумування, патетичний (зраділий) тембр; для чоловічих емоційних ОВ – підвищена 
гучність, незаповнені короткі психологічні паузи та середні паузи вибору.  

Гендерно-специфічними тональними особливостями негативних раціональних жіно-
чих ОВ є високий тональний рівень початку шкали, низхідна  з  порушеною ступінчас-
тістю шкала, низхідно-висхідний і низхідний увігнутий типи конфігурації тону в  тер-
мінальній ритмогрупі; чоловічих ОВ – середній знижений рівень початку термінального 
тону. Для  негативних емоційних жіночих ОВ тональними маркерами гендерної варіатив-
ності є позитивний звужений інтервал «передтакт - такт», високий рівень  початку інто-
ногрупи, шкали  й  термінального тону, середній діапазон шкали; чоловічих ОВ – вузький 
діапазон інтоногрупи та шкали, рівний вид мелодійного контуру, локалізація максимуму 
ЧОТ на іншій інтоногрупі, крім першої та другої. Гендерно значущими для  негативних 
жіночих раціональних ОВ є  підвищена гучність, ліричний (ніжний) тембр, незаповне-
ні малі психологічні паузи, заповнені  середні паузи обдумування. Негативні чоловічі 
раціональні ОВ марковані незаповненими малими паузами обдумування та заповненими 
середніми паузами  вибору, емоційні ОВ – заповненими малими паузами обдумування.

Гендерна варіативність оцінних висловлень у комунікації між представниками різ-
них статей створюється  під впливом певних просодичних параметрів позитивних оцін-
них висловлень. Тональними характеристиками жіночих раціональних ОВ є середній 
знижений і високий рівні початку й завершення інтоногрупи, звужений діапазон інтоно-
групи, середній знижений рівень початку й завершення шкали, вузький діапазон  шка-
ли,  рівна  середня шкала, низхідний прямий тип конфігурації тону в термінальній ритмо-
групі. Чоловічі раціональні ОВ вирізняють розширений діапазон шкали та  інтоногрупи, 
негативний вузький інтервал «передтермінальна частина - ядро», низхідний опуклий і 
висхідно-низхідний типи конфігурації тону в термінальній ритмогрупі. Розширений і се-
редній діапазони інтоногрупи, середній діапазон шкали, низхідна з порушеною ступін-
частістю шкала, локалізація максимуму ЧОТ на іншій ритмогрупі, крім передтакту, такту 
і  ядра, локалізація максимуму ЧОТ  у другій інтоногрупі  маркують емоційні жіночі 
позитивні оцінні висловлення;  середній  знижений  рівень  початку й завершення інто-
ногрупи, широкий діапазон інтоногрупи  та  шкали – чоловічі. Гендерно-специфічними 
динамічними характеристиками позитивних емоційних жіночих ОВ у міжгендерній ко-
мунікації є локалізація максимуму інтенсивності на іншій ритмогрупі, крім передтакту, 
такту і ядра; чоловічих ОВ – малий рівень максимуму інтенсивності. Дистинктивними 
для позитивних жіночих раціональних висловлень є незаповнені середні паузи вибору 
та паузи обдумування, заповнені середні паузи вибору; емоційних  – незаповнені середні 
паузи вибору, сповільнений темп. 

У міжгендерній комунікації тональними маркерами гендерної варіативності нега-
тивних раціональних жіночих ОВ є середній діапазон інтоногрупи, звужений діапазон 
шкали, локалізація максимуму ЧОТ на іншому наголошеному складі, крім передтакту, 
такту і ядра; чоловічих ОВ – розширений тональний діапазон інтоногрупи. Емоційні 
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жіночі ОВ марковані екстрависоким рівнем початку інтоногрупи, низхідним увігнутим 
типом конфігурації тону в термінальній ритмогрупі; чоловічі ОВ – середнім зниженим 
рівнем початку та завершення шкали, термінального тону й інтоногрупи. Гендерно-спе-
цифічним для негативних жіночих ОВ є ліричний (ніжний) тембр, раціональних – запо-
внені середні паузи обдумування, емоційних – великий рівень максимуму інтенсивності. 
Негативні чоловічі раціональні ОВ вирізняють знижена гучність, заповнені малі паузи 
обдумування; емоційні ОВ – коротка середньоскладова тривалість.

Таким чином, тональні маркери є найяскравішими просодичними маркерами гендер-
ної варіативності оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні 
побутової сфери.
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таКСиСнЫЕ ФунКЦии

У статті розглядаються засоби вираження залежного таксиса у сучасній італій-
ській мові. Проаналізовано інфінітиви, герундії і дієприкметники. Автор докладно ана-
лізує як таксисні, так і не-таксисні функції даних предикативних форм.
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В статье рассматриваются средства выражения зависимого таксиса в современ-
ном итальянском языке. В качестве таковых проанализированы инфинитивы, герундии 
и причастия. Автор подробно анализирует как таксисные, так и не-таксисные функции 
данных предикативных форм.

Ключевые слова: таксис, итальянский язык, относительное время, средства вы-
ражения.

The article deals with the means of expression of subordinated taxis in modern Italian.  The 
author refers to infinitives, gerunds and participles of this category. Further on both taxis and 
non-taxis functions of this predicative forms are analyzed in detail. 

Key words: taxis, the Italian language, relative time, means of expression.

Широкое хождение в отечественной лингвистике термин «таксис» получил в 90-годы 
XX столетия во многом благодаря работам видного российского аспектолога – А.В. Бон-
дарко. Однако введён он был Р.О. Якобсоном ещё в 60-годы как «греческий прообраз» 
предложенного Л. Блумфилдом [1] термина «порядок» (order), которым Л. Блумфилд 
именовал выделенную им на материале экзотических индейских языков особую катего-
рию, присущую только глагольным словам.

Описывая грамматическую семантику глагола в общетипологическом ракурсе, Р.О. 
Якобсон предложил использовать понятия «категории – шифтеры» и «категории – не-
шифтеры». Таксис он отнес к последнему типу, посчитав, что это исключительно гла-
гольная категория, которая «характеризует сообщаемый факт по отношению к другому 
сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения» [2: 101]. Он же разграничил 
два типа таксиса: зависимый и независимый. При этом зависимый таксис был опреде-
лен как выражающий различные типы отношений к независимому глаголу – одновремен-
ность, предшествование, прерывание, уступительную связь и т.п. В русском языке за-
висимый таксис, по мнению Р.О.  Якобсона, выражается деепричастием. Таким образом, 
косвенно было подчеркнуто, что зависимый таксис указывает на сообщаемый факт, со-
путствующий другому, главному сообщаемому факту, т.е. на побочное, второстепенное 
и неосновное действие, которое, как правило, обозначается в языках индоевропейской 
семьи нефинитными формами. Независимый таксис таким признаком не характеризо-
вался, а следовательно, «по определению» приписывался практически любому пред-
ложению с «независимыми действиями», которые, во-первых, сопряжены, а во-вторых, 
выражаются финитными формами.

В современной лингвистике, однако, таксис трактуется уже не так однозначно. Ему 
придают статус и специальной функционально-семантической категории (Ю.С. Маслов, 
А.В. Бондарко и Санкт-Петербургская школа функциональной грамматики), и особой 
грамматической категории глагола (в основном, применительно к фактам германских 
языков и – отчасти – славянских, обладающих формами перфектного разряда [3; 4; 5], 
и специфичной грамматической категории, имеющей синтаксические корни [6 и др.], и 
отрицают любой его категориальный статус вообще [7]. Причем в ходе научных дискус-
сий уточнению подвергаются все – и формальные, и содержательные – аспекты таксиса. 

В настоящей статье за основу принимается функционально-семантическая трактов-
ка таксиса, в частности – определение Ю.С. Маслова, согласно которому таксис рас-
сматривается как «категория, характеризующая ‘действие’, обозначенное предикатом, 
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с точки зрения его соотношения с другим упоминаемым в данном высказывании или 
подразумеваемым ‘действием’, причем имеется в виду хронологическое соотношение 
(одновременность –  предшествование – следование), но также и противопоставление   
второстепенного   ‘действия’   главному   (ср. в  русском языке  деепричастия в   их от-
ношении к личной форме глагола)» [8: 41-42]. Эта категория может быть выражена в 
языках различного строя и генетической близости самыми разнообразными средства-
ми – морфологическими, синтаксическими, лексическими, главное – это сохранение 
семантической константы: выражения сопряженности действий в полипредикативном 
комплексе (сопряженности хронологической, но, возможно, осложняемой модальными 
элементами и элементами характеризации). Такая сопряженность обычно определяется 
как «целостность временного периода» осуществления двух и более действий [9].    

Нужно отметить, что таксис более или менее подробно изучался на  материале раз-
ных языков. К настоящему времени научных сведений о таксисе накопилось достаточно, 
что позволило В.С. Храковскому – представителю типологического ответвления Санкт-
Петербургской школы функциональной грамматики – издать обобщающий труд, по-
священный этому интересному языковому явлению [10]. В отредактированной им кол-
лективной монографии «Типология таксисных конструкций» осуществлен подробный 
анализ таксисных конструкций более чем в двадцати разноструктурных языках Европы, 
Азии и Африки, а также создана база для типологически ориентированного описания 
таксиса в не охваченных анализом языках. Отдельные главы  книги посвящены под-
робному исследованию таксиса в следующих языках: русский, болгарский, литовский, 
французский, нидерландский, шведский, древнегреческий, венгерский, финский, хауса, 
японский, индонезийский, древнеяванский, кхмерский, тайский, вьетнамский, древне-
китайский, уан, тюркские языки, эвенкийский, эвенский. 

Как видно из этого списка обследованных языков, в нем отсутствует итальянский. На 
материале итальянского языка таксис практически не изучался, а между тем, сведения, 
которые лингвистика может извлечь из «таксисного» изучения этого романского языка, 
существенно обогатят современную теорию таксиса и позволят уточнить многие вопро-
сы актуализации его семантики и форм выражения.

Цель настоящей статьи – охарактеризовать средства выражения зависимого таксиса 
в современном итальянском языке. Зависимый таксис – это маркированный член таксис-
ной оппозиции [см. об этом 11], потому он обычно в первую очередь привлекает внима-
ние исследователей.

Предварительный анализ позволяет заключить, что яркими средствами его выраже-
ния в итальянском языке являются: инфинитив (infinito), причастие (participio) и герун-
дий (gerundio). 

Рассмотрим подробнее каждую из форм.
а) инфинитив
Итальянский инфинитив обладает категорией времени. Выделяют инфинитив насто-

ящего и прошедшего времени. Он употребляется:
1) после служебных слов: Voglio crederti – Хочу верить тебе; Che vuoi dire? -  Что ты 

хочешь сказать?;
2) как обстоятельство при глаголах: Ho deciso di venire a trovarti – Я решил пойти на-

вестить тебя;  Murder l’aveva caricata di peso in macchina e con la scusa di andare a vedere 
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l’alba sul lago di Bracciano l’aveva portata nel bosco di Sutri [12] –  Мурдер погрузил её в 
машину и, под предлогом поехать посмотреть рассвет на озеро Браччано, отвез в лес 
Сутри;

3) как определение к существительному: una macchina da scrivere– печатная машинка 
[см., например, 13: 69].

4) в качестве самостоятельного подлежащего: Il piacere e’ tutto mio – Мне очень при-
ятно; 

5) как именная часть сказуемого: Capire e’ quasi perdonare – Понять – почти простить; 
6) как самостоятельное сказуемое в вопросительных и восклицательных предложе-

ниях: Eccolo correre! – Вот он бежит! 
7) во 2 лице единственного числа повелительного наклонения при отрицании: Non 

dire niente! – Не говори ничего!
8) в повелительных высказываниях: Non fumare. – Не курить!
Будучи распространенным другими словами, инфинитив может образовывать инфи-

нитивные обороты, относящиеся к подлежащему предложения, в состав которого они 
входят и вводятся, как правило, предлогами. Эти обороты имеют относительно-времен-
ное значение, но выражают самостоятельное действие в совокупности с финитной фор-
мой, которая выступает в данном случае в роли полусвязки. Следовательно, зависимой 
таксисной функции такие обороты не выполняют. Например, Credo di partire subito – Я 
думаю скоро уехать; Aiutava il padre a montare gli impianti elettrici a Manziana – Он помо-
гал отцу устанавливать электропроводку в Манциане.  

Особые типы инфинитивных оборотов образуются с аудио-визуальными глаголами 
vedere (видеть), sentire (слышать), guardare (смотреть), ascoltare (слушать). Они присо-
единяются к основному глагольному сказуемому без предлога и на русский язык перево-
дятся с помощью изъяснительных придаточных предложений или прямыми дополнения-
ми (Vedo i bimbi giocare – Я вижу, что (как) дети играют). Такая инфинитивная конструк-
ция называется Accusativo con l’Infinito. И здесь мы находим «относительное время», но 
не зависимый таксис, поскольку налицо два самостоятельных действия.  

Инфинитивные обороты также способны выполнять функцию, сходную с функцией 
дополнительного или обстоятельственного (обычно – целевого) придаточного предложе-
ния, ср.: Ho voluto venire da te per aiutarti a fare questa traduzione – Я хотел прийти к тебе, 
чтобы помочь сделать перевод. Это т.н. «целевые инфинитивные обороты», которые так-
же выражают относительное время, но не таксис, тем более, не зависимый таксис.  

Кроме того, в современном итальянском языке существует конструкция существи-
тельное + предлог da + инфинитив, которая обозначает должествование (biancheria da 
lavare – белье, которое нужно выстирать) и грамматикализованная конструкция глагол 
иметь (avere) + предлог da + инфинитив с тем же значением (Ho da parlarti – Мне 
нужно с тобой поговорить). Здесь налицо модальность, но не таксис. А вот обороты со 
сложным инфинитивом, которые выражают различные временные отношения и в этой 
функции сближаются с придаточными предложениями времени – это яркое средство 
выражения именно зависимого таксиса. Они формально маркированы, поскольку вво-
дятся, как правило, предлогом dopo: Dopo aver pronunciato queste parole, se ne ando’ – 
Произнеся эти слова, он ушел. Здесь выражается таксисное значение разновременно-
сти основного и второстепенного, обозначенного инфинитивным оборотом, действий: 
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побочное, второстепенное («инфинитивное») действие ‘произнеся’ предшествует дей-
ствию, выраженному финитной формой глагола.

Зависимую таксисную функцию способны выполнять и другие предложные инфини-
тивные конструкции. Так, инфинитивные конструкции с предлогом prima di и предло-
гом dopo тоже оказываются способны актуализировать зависимые таксисные значения 
разновременности. Например: Prima di partire voglio trovarti – Прежде чем уехать, хочу 
навестить тебя; Dopo aver pranzato, vado a fare una passeggiata – После того как я пообе-
даю (пообедав), иду прогуляться.

По-видимому, зависимый таксис, осложненный отношениями модальной обуслов-
ленности, способны актуализировать инфинитивные конструкции, вводимые предлога-
ми senza (без) и специализирующиеся на выражении отношений негации. Ср.: E’ partito 
senza congedarsi – Он уехал, не попрощавшись; Mantos senza volerlo alzo’ la voce – Ман-
тос, не желая того, повысил голос.

Б) Причастие
Итальянское причастие также как и инфинитив имеет простую (participio presente) 

и сложную (participio passato) формы. Оно употребляется в определительных и обстоя-
тельственных причастных оборотах, где определительный причастный оборот следует 
за существительным, к которому он относится, и согласуется с ним в роде и числе. На-
пример: Ho ricevuto la lettera mandatami da Maria – Я получил письмо от Марии (послан-
ное мне Марией) [14: 295]. Обстоятельственные же причастные обороты обычно сино-
нимичны придаточным предложениям времени. Причастие в таких оборотах находится 
в препозиции по отношению к существительному и согласуется с ним в роде и числе: 
Arrivato il padre, tutti si misero a tavola – Когда пришел отец, все сели за стол. 

Следует отметить, что во всех этих случаях причастия указывают на побочное – не-
основное – действие, а, следовательно, выполняют зависимую таксисную функцию.

Что же касается причастия прошедшего времени, то оно употребляется при образо-
вании сложных времен итальянского языка. Причем при спряжении со вспомогательным 
глаголом avere (иметь) причастие прошедшего времени не согласуется с подлежащим и 
остается неизменяемым (Ieri ho trovato il mio libro – Вчера я нашел свою книгу), в отли-
чие от причастий, спрягающихся с глаголом essere (быть), которые согласуются по роду 
и числу с подлежащим (Tre giorni fa la mia amica e’ partita per Roma – Три дня назад моя 
подруга уехала в Рим; E’ iniziato quando il comandante ha detto di allacciare le cincture per 
una turbolenza – Это началось, когда командир сказал пристегнуть ремни безопасности 
из-за турбулентности [15].

В этом случае говорить об особой таксисной функции не приходится, потому что 
причастие участвует в создании сложной глагольной формы, а не в выражении соот-
ношения двух действий.

Стоит также добавить, что многие причастия потеряли глагольное управление и 
перешли в разряд прилагательных (divertente – развлекательный) и существительных 
(cantante – певец, певица).

в) герундий
Итальянский герундий также представлен простой и сложной формами: gerundio 

presente и gerundio passato. Gerundio presente обозначает длительное действие, одновре-
менное действию, обозначенному сказуемым: Non si sbattono le porte, ma si chiudono e 
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si aprono usando le apposite maniglie – Не хлопают дверьми, но закрывают и открывают 
их, используя соответствующие ручки; L’ufficiale si ferma guardando in su…(D. Buzzati) 
– Офицер останавливается, смотря вверх… [16]; E’ entrata una donna, chiedendo un etto di 
conserva e mezzo di burro (V. Pratolini)  – Вошла женщина, попросив сто граммов консер-
вов и пятьдесят – сливочного масла. (Неслучайно при переводе используется дееприча-
стие – «исключительно таксисная форма»: итальянский герундий также – яркое средство 
выражения зависимого таксиса).

Таким образом, таксисная одновременность, кроме презентного причастия, выража-
ется и герундиальной формой. Gerundio passato же употребляется для обозначения за-
конченного действия, предшествовавшего действию сказуемого главного предложения. 
И в этом случае тоже будет реализоваться таксисный потенциал герундия.

Существуют также и герундиальные обороты, относящиеся к подлежащему пред-
ложения, в состав которого они входят. Они присоединяются к сказуемому предложе-
ния, выраженному глаголом в личной форме без предлога и могут ему предшествовать: 
Essendo senza soldi non possono comprare niente – Будучи без денег, они ничего не могут 
купить. Кроме того, герундий встречается еще и в конструкции: глагол stare (находиться, 
быть) + gerundio, обозначающей процесс действия, совпадающий с моментом речи: Sto 
leggendo un libro – Я читаю книгу. В данной конструкции глагол stare может употреблять-
ся только в простых временах. 

Что же касается презентного причастия и герундия, то они довольно часто помимо 
чисто таксисного значения выражают еще и различные значения обусловленности – вре-
менной, причинной и т.д.

Таковы в целом предварительные замечания о способности современных итальян-
ских  нефинитных форм выражать зависимые таксисные значения. Вероятно, таксисный 
потенциал этих форм будет существенно уточнен при дальнейшем исследовании, ко-
торое, безусловно, должно предполагать прежде всего аспектуальную характеристику 
соотносимых в таксисном комплексе финитных и нефинитных форм.
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Наприкінці ХІVст. Турецько-османська імперія знищила самостійність болгарського 
народу, перетворила його в безправну поневолену мас, яку зневажливо називала «райя», 
що в перекладі з турецької визначає стадо. Протягом п’яти століть турецького ярма бол-
гарський народ знаходився під гнітом та нестерпною експлуатацією [1; 2: 36-42].

Народ страждав не тільки від турецької неволі, він зазнав страшного духовного гніту 
також з боку грецького фанаріотського духовенства, яке після завоювання Болгарії турками 
намагалося вплинути на все культурне життя болгарського народу і викоренити національну 
культуру, знищувало і переслідувало болгарську мову, руйнувало і забороняло національ-
ну систему навчання і виховання, забороняло вести службу в церкві болгарською мовою.

Цей період негативно позначився на розвитку національної культури, мови і самосві-
домості болгарського народу. Насильницьке обернення болгар, які визнавали христи-
янство, в іслам не спричинило асиміляції болгарського населення з турками. Поне-
волені, але не зломлені болгари продовжували зберігати відданість своїй народності 
та мові й знайшли в собі сили відродження національної держави [3: 7-10].

До кінця XVIII ст. головними центрами розповсюдження грамотності в Болгарії були 
численні монастирі й церкви, при яких існували келійні школи, навчання в яких було при-
мітивним, після їх закінчення багато випускників не вміли ні писати, ні рахувати.

У багатьох містах країни з метою еллінізації болгарського населення створювалися 
світські так звані підвищені «еллінські» школи, які давали неповну середню освіту та 
знаходилися в руках грецького духовенства. Оскільки грецька мова вважалась офіційною 
мовою у всій османській імперії, викладання в школах йшло грецькою мовою, що 
не відповідало національним і соціальним вимогам болгарського народу. У цих шко-
лах переконували, що тільки греки - культурний народ, а інші народи - варвари. Через 
відсутність національного піднесення шкіл у Болгарії, болгарська молодь була змуше-
на вчитися в грецьких школах, почала зрікатися рідної мови і своєї народності. Частка 
болгарської інтелігенції, яка здобула грецьку освіту, видавала себе за греків, пишалася 
грецькою освіченістю. Грецька мова стала розмовною в середовищі багатої верхівки бол-
гарського суспільства [3: 11-13].

Однак багато болгар, які здобули освіту грецькою мовою, зберегли любов до своєї 
мови, нації, культури. Ця частка прогресивної болгарської інтелігенції прагнула ство-
рювати, на відміну від келійних шкіл, самостійну систему болгарської освіти світського 
характеру.

Одним з перших боротьбу за національну освіту болгар без грецького засилля почав 
монах Паїсій Хілендарський (1722-1798). У своїй книжці «История славяно-болгарская» 
(1762) він пояснює причини падіння болгарської культури, розкриває повну картину ту-
рецького гноблення та духовного гніту з боку грецького духовенства. Він закликає 
болгар вивчати свою історію і не соромитися своєї нації, він вважає необхідним створи-
ти самостійну церкву і підкреслює, що саме простий народ є хоронителем рідної мови, 
моралі та звичаїв країни. Паїсій розгнівано таврує тих, хто забуває свою мову й рід і 
соромиться називати себе болгарином: «О, неразумный и юродивый, почто стыдишься 
называть себя болгарином?...». Відродження національної самосвідомості болгар Паїсій 
бачить у впровадженні національної освіти[4: 77-82]. Заклик П. Хілендарського: «Ты, 
болгарин, не прельщайся. Знай свой род и язык и учись на своем языке!» Сафроній Вра-
чанський (1739-1814) послідовник Паїсія Хілендарського ці ідеї підтримав і став їх поши-
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рювати. У своїх працях, написаних болгарською мовою, С. Врачанський підкреслює 
значення просвіти і роль світської освіти в прогресі Болгарії. З ім’ям С. Врачанського 
пов’язана організація руху за національне визволення Болгарії за допомогою Росії [3: 
14-15; 5: 85-93].

Значно вплинув на розвиток школи Болгарії в першій чверті XIX ст. Петро Берон [3; 
16; 18; 6: 94-99; 7: 438-469; 11: 63-70]. Всебічно освічена людина, П. Берон володів крім 
болгарської і грецької мови, румунською, французькою і німецькою мовами. Він здобув 
освіту спочатку в келійному училищі, потім в грецькій школі в Котелі, еллінській колегії 
в Бухаресті, він вчився на філософському факультеті Гейдельбургського університету й 
закінчив медичний університет у Мюнхені, одержав диплом лікаря. У Бухаресті П. Бе-
рон ознайомився із системою взаємного навчання, а також практикою роботи німецьких, 
грецьких, угорських шкіл, він глибоко вивчає педагогіку, укладає «Рибний буквар», який 
видає у 1824 р. болгарською мовою, близько до розмовної. Буквар був першою в істо-
рії Болгарії книгою, укладеною світською людиною, яка пропагувала світську освіту. 
Книга вчинила справжній переворот в організацію і спрямування навчальної справи у 
Болгарії. Боян Пенєв пише, що Петро Берон заробляв гроші торговими операціями, успі-
хи в яких дали йому засоби для заснування й обладнання шкіл, оплату праці вчителів, 
заснування жіночих шкіл [7: 438-469].

П. Берон закликає навчати болгар спочатку рідною мовою, а потім іншими. Буквар є 
невеликою енциклопедією, у якій містяться відомості з різних галузей науки, оповідання 
морального характеру, відомості про оточуючий світ, байки та інше. Берон роз’яснює 
методику взаємного навчання, популярну в Європі, радить використовувати звуковий 
метод навчання, який відповідає особливостям болгарської мови.

На початку XIX ст. у роки боротьби царської Росії і Туреччини відбувалося зароджен-
ня та зростання інтересу російських та українських вчених до історії болгарського народу 
та рівню їх освіченості, що пов’язано з заселенням болгар з кінця XVIII ст. південних 
губерній російської імперії. Болгари пов’язали свою долю з долею народів, що мешкали 
в цих краях, склали етнічні групи, що історично живуть поза межами розселення свого 
етносу. Зі своєї історичної батьківщини болгари внесли особливий народний побут, куль-
туру, мову і зацікавили дослідників різних напрямів. В першій третині XIX ст. почалось 
накопичення етнографічного матеріалу про цей слов’янський народ, який до цього часу 
не був широко відомий російському та українському суспільству. Вперше бібліографія 
досліджень болгарських переселенців наведена в праці Н.С. Державіна «Болгарские ко-
лонии в России». [8: 28-41].

Характеристику найбільш відомих праць XIX ст., а також короткий облік історії до-
сліджень, мови і культури болгар півдня Росії, етапи та напрями за якими відбувалось 
накопичення  етнографічних, історичних, культурологічних та мовознавчих досліджень 
наводить Є.В. Капацина [9: 169-186]. Він відзначає, що найбільш ранні болгарські по-
селення наприкінці ХУІІІ - початку ХІХ ст. були утворені в Криму і Херсонській губер-
ніях. На півдні Бессарабії основний регіон масового поселення болгар утворився в бу-
джакських землях в першій третині ХІХ ст. і болгари, що там мешкали, одержали назву 
бессарабських болгар. На початку ХІХ ст. почалось інтенсивне вивчення приєднаних до 
Росії бессарабських земель, а також народів, що там мешкали. Посилився інтерес уче-
них, вчителів, статистів, до болгарського населення. З’явилась інформація про історію, 
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культуру, побут, освіченість, мову болгар. Цілеспрямованим дослідженням болгарського 
населення південних губерній сприяла поява наукових товариств. Велику роль відіграло 
утворене у 1839 році Одеське товариство історії та древностей, в працях якого наводили-
ся первинні свідчення про болгар.

Значний внесок у створення програми боротьби за національне відродження болгар-
ського народу зробив український болгарист Ю.І. Венелін, дослідження якого з історії 
Болгарії відповідали інтересам просвітницького руху болгарського народу у 30-40-х рр. 
XIX ст. 

Ю.І. Венелін прожив яскраве, але коротке життя (1802-1839). Дослідженню його 
творчості присвячено багато наукових праць [2;3;4: 99-108; 10: 63-70; 11: 99-108]. 
Перші роки життя та юності Георгія Гуца пов’язані із Закарпаттям. Він народився в 
родині священика, навчався спочатку в ужгородській гімназії, потім у духовній семінарії, 
а в 1821 році вступив до філософського факультету Львівського університету, де вирішив 
звільнитися від опіки єпархії і розірвати зв’язок з духовною кар’єрою. Щоб приховати своє 
духовне звання і стати незалежним від семінарії, він бере прізвище Венелін.

У студентські роки пробуджується інтерес до вивчення історії й духовної культури 
слов’ян півдня Росії й Болгарії. З 1823 до 1825 рр. Ю.І. Венелін працював вчителем і 
інспектором в духовній семінарії в Кишиневі, де спілкування з генерал-губернатором 
І.Н. Інзовим, який піклувався про влаштування болгар у Бессарабському краї, викликало 
у Ю. Венеліна зацікавлення щодо бессарабських болгар і болгарського народу загалом. 
Зустріч та знайомство з болгарами-емігрантами, які мешкали у Кишиневі, дало поштовх 
до збирання відомостей з мови, історії та етнографії болгар.

З 1825 до 1829 рік Ю.І. Венелін здобуває медичну освіту у Московському універ-
ситеті, щоб забезпечити собі у майбутньому заробіток для продовження дослідів з 
історії болгар. У студентські роки він плідно займається історичними досліджен-
нями, результатом яких (одночасно з закінченням університету) стало завершення 
монографії «Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историчес-
ком и религиозном их отношении к россиянам». В цій роботі він відобразив відносини 
болгар з іншими народами, мовне споріднення, болгарську мову, освіту тощо [12; 13]. За 
визнанням Ю.І. Венеліна болгарська мова є самостійною мовою [12: 1-25, 23-60]. Ця 
робота одержала широке визнання в болгарській етнографічній науці. Петербурзька ака-
демія наук також високо оцінила працю вченого й відрядила його до Болгарії з метою 
виконання великої програми, - зокрема для вивчення болгарської мови та її говірок, 
укладання граматики болгарської мови.

Подорожування болгарськими землями Турецької імперії, знайомство з історични-
ми відомостями, етнографічним матеріалом, болгарськими стародавніми рукописами, 
звичаями, піснями й билинами дозволили Ю.І. Венеліну укласти граматику болгарської 
мови, яка, на жаль, не була надрукована. Він став очевидцем духовного й фізичного 
гніту болгар, які колись були освіченими і могутніми. Ю.І. Венелін з повагою ставився 
до них і переконує, що в них є рідна мова, якою вони повинні писати і розмовляти. 
Ознайомившись з першим в історії Болгарії «Рибним Букварем», який склав Петро 
Берон, вчений підкреслює багатство його змісту, стверджуючи, що він не поступаєть-
ся кращим російським букварям [14]. Ю.І. Венелін зазначає, що «ни одного народа в 
нынешнем литературном мире нет мало известней, чем болгарский». Він щиро бажав 
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бачити відродження Болгарії і закликав болгарський народ до просвіти. У Болгарії він 
зближується з демократичним колом національної інтелігенції, яка надихнула його на 
вивчення життя болгарського народу.

Дослідження Ю.І. Венеліна мови, культури, історії й побуту болгар відобразилися 
в працях «О характере народных песен у славян задунайских» (1835), «О зародыше 
новой болгарской литературы» (1837). Ці праці пробуджували у болгар національну гід-
ність, посилювали в діячів національного відродження інтерес до рідної мови, історії, 
культури [15:118; 16]. У праці «О зародыше новой болгарской литературе» Ю. І. Венелін 
досліджує історію розвитку народної освіти Болгарії в 30-х роках XIX ст. На жаль, не 
всі його наукові праці були надруковані за життя, значна кількість праць побачила світ 
лише після смерті: «Влахо-болгарские или дако-славянские грамоты» (1840), «Древние и 
нынешние болгары» 2-й том (1841), «Скандинавомания и ее поклонники» (1842), «Кри-
тические исследования по истории болгар» (1849).

Праці Ю.І. Венеліна були високо оцінені російським критиком В. Г. Бєлінським, який 
підкреслював, що Ю.І. Венелін відіграв позитивну роль у житті болгарського народу: 
«Усердие Ю.И. Венелина к успехам просвещения болгар, доказанное не одними слова-
ми, но и делом, любовь и признательность, которое успел он возбудить в них к себе, дают 
о нем хорошее понятие» [17: 64-68].

Дослідження Ю.І. Венеліна сприяли розробці програми подолання відсталості 
болгарського народу і формуванню самостійної національної освіти. Болгарська інтелі-
генція, громадські діячі та вчені із захопленням зустрічали праці Ю.І. Венеліна, тому що 
вони відповідали їх інтересам, бажанням, прагненням, і перекладали їх болгарською 
мовою. Діяльність Ю.І. Венеліна привернула увагу національних просвітителів, вплину-
ла на В.Є. Апрілова, Н. Палаузова, Н. Рильського, які стали надавати йому допомогу для 
продовження досліджень, збирали для нього пісні, рукописи, постачали літературу, яка 
була надрукована в Болгарії.

Наукові праці Ю.І. Венеліна особливо вплинули на його сучасника в Болгарії В.Є. 
Апрілова (1789-1847), вони стали важливим поштовхом до визначення напряму занять 
з історії та національної просвіти болгарськогонароду. Праця «Древние и нынешние бол-
гаре» значно вплинула на В.Є. Апрілова, він сприйняв її як свято для усіх болгар [18]. 
В.Є. Апрілов був прихильником грецької мови, але завдяки Ю.І. Венеліну переглянув свої 
думки й усвідомив хибні погляди. У 1841 в своїй праці «Денница новоболгарского об-
разования» В.Є. Апрілов зазначив «... Из самих же болгар люди жалкие, почитая за стыд 
именовать себя болгарами, или славянами, были причиною того, что народность не раз-
вивалась. Должно победить сей предрассудок и искоренить это. Да позволено же мне 
будет дать тому первый пример». Це було зародження ново болгарської освіченості.

Боротьба за національну мову спричинила до зародження думки про неминучість 
створення школи з викладанням рідною мовою. У 1835 р. В.Є. Апрілов разом з Н.С. 
Палаузовим відкриває перше училище в Болгарії в місті Габрово з викладанням усіх 
навчальних дисциплін болгарською мовою, з використанням методики взаємного 
навчання. В училищі вперше була реалізована ідея навчання болгар болгарською 
мовою, яку висунули П. Хілендарський, С. Врачанський та П. Берон. Апрілов вважає, 
що «Болгарин должен изучать сначала свой язык... Мы должны следовать за народом 
и на его говоре составлять грамматики и писать между собой...» [19].
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Подвижники просвіти — Н. Рильський, С. Врачанський, П. Берон, - ризикуючи 
життям, почали викладати болгарською мовою.

Першим учителем Габровського училища став учитель келійного училища Риль-
ського монастиря Неофіт Рильський (1793-1881). Він вважав, що для народної освіти 
необхідні не тільки церкви, але училища й учителі. Перш за все, необхідно надру-
кувати посібники рідною мовою, а потім Старий та Новий Завіти. Принцип взаємного 
навчання Н.Рильський опанував у 1834 р. в Румунії. Він переклав таблиці взаємного 
навчання з російської мови на болгарську й уклав граматику болгарської мови. Мож-
ливо, граматика болгарської мови, яку уклав болгарський учитель майже одночасно з 
українським та російським болгаристом Ю.І. Венеліним, випередила і зупинила дру-
кування останньої. Таблиці взаємного навчання Н. Рильського мали загальноосвітній і 
виховний характер. Для формування національної самосвідомості школярів у навчаль-
ний план були введені граматика, історія, географія.

Розвитку болгарської школи перешкоджав супротив греків, але вони не могли зупи-
нити просвітницький рух за створення національної школи і навчання рідною мовою. 
Цьому сприяло розширення культурних і наукових зв’язків Болгарії з Росією й Украї-
ною, а також праці Ю.І. Венеліна.

Любов Ю.І. Венеліна до забутого болгарського народу та його внесок у пробудження 
прагнення болгарського народу до вивчення рідної мови, своєї історії та спадщини ви-
кликали глибоку повагу, почуття великої вдячності болгар до справи першого вченого-
болгариста України, який присвятив своє життя захисту болгарської мови й надихнув 
болгар на створення шкіл, у яких навчання велося рідною мовою. Уже в 20-30 роки XIX 
ст. він вміло використовував багатство народної педагогіки і засоби народознавства (у 
сучасному трактуванні цього терміну). Ю.І. Венелін добре розумів, що основне історич-
не покликання школи - це розвиток національної освіти, мови. Виховання починається 
з освоєння дітьми духовних надбань рідного народу -мови, усної народної творчості й 
духовної спадщини батьків. Щоб запобігти історичному безпам’ятству, бездуховності, 
національному нігілізму й занепаду моралі, Ю.І. Венелін вказував на необхідність вивча-
ти етнографію, історію, культуру, побут народу, мову, а також здобутки народного мис-
тецтва. Болгари зберегли почуття глибокої вдячності справі Ю.І. Венеліна й написали на 
його надмогильному камені: «Напомнил свету о забытом, но некогда славном и могуще-
ственном племени и пламенно желал его Возрождение».
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ПарамЕтрЫ КЛаССиФиКаЦии аББрЕвиатур
КаК вЕрБаЛЬнЫХ ЭКвиваЛЕнтов СоотвЕтСтвуЮЩиХ

номинатЕм

Статтю присвячено аналізу статусу абревіатур у російській мові, а також визна-
ченню типологічних параметрів досліджуваних одиниць. Дається визначення поняття 
абревіації в ономасіологічному аспекті. Описується роль абревіації у процесі збагачення 
лексичної системи мови. Робляться висновки про особливості функціонування абревіатур.

Ключові слова: номінатема, абревіатура, словосполучення.
Статья посвящена анализу статуса аббревиатур в русском языке, а также опред-

елению типологических параметров данных образований. Дано определение понятия 
аббревиации в ономасиологическом аспекте. Описана роль аббревиации в процессе обо-
гащения лексической системы языка. Сделаны выводы относительно особенностей 
функционирования аббревиатур.

Ключевые слова: номинатема, аббревиатура, словосочетание.
The article deals with the status of abbreviations in the Russian language giving the 

onomasiological definition of the phenomenon. 
Key words: nominatheam, abbreviation, word-combination.

Целью данной статьи является определение реального статуса аббревиатур в рус-
ском языке, а также выявление принципов типологической классификации исследуемых 
единиц.

В рамках традиционной лингвистики аббревиация определяется как способ словоо-
бразования, ведущий к лексикализации (закреплению в языке) графических инициаль-
ных сокращений (М. В. Панов); как процесс продуцирования аббревиатур – «сокращен-
ных сложных слов (существительных), образованных из начальных звуков, названий 
начальных букв или начальных частей слов, на базе которых формируется сокращение. 
В состав аббревиатуры может входить и целое слово» [1: 7]. О. М. Мацько считает, что 
данное определение неполно без таких существенных признаков аббревиатур, как «ста-
бильное произношение по названиям букв (реже – звуков) и – как результат его – лекси-
кализация графических сокращений, которой подвергаются наиболее употребительные 
и общепринятые испытанные временем аббревиатуры». И еще: «Аббревиация направле-
на на образование более кратких сравнительно с исходными структурами синонимичных 
им номинаций» [2: 33].

Аббревиация также понимается как наиболее поздний способ словообразования, од-
нако достаточно продуктивный в современных языках, который направлен на все боль-
шую регламентацию и упорядоченность [3: 9].

Об этом новом, как традиционно считалось, словообразовательном явлении Л. А. Бу-
лаховский писал как об общественной потребности языка: «В эпоху, когда людям надо 
©  Ермоленко Ю.А., 2011
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спешить, чтобы много работать, в той или иной степени ускоряется и темп языка. Тен-
денция сохранять силу, чтобы использовать ее наиболее целесообразно, становится жиз-
ненным принципом; ему подчиняется и язык» [4: 33].

Е. А. Селиванова, например, считает, что аббревиатура – «обычно существительное, 
образованное путем сокращения простого слова или компонентов сложного слова или 
элементов производящего словосочетания до уровня звуков либо букв, слогов либо дру-
гих фрагментов слов» [5, с. 5-6]. Презентуя традиционную трактовку результата про-
цесса аббревиации, лингвист, однако, отмечает: «Дискуссии ведутся также относительно 
вопросов об отнесении к аббревиатурам телескопизмов, о статусе слов-аббревиатур (они 
рассматриваются как отдельные слова, результаты лексикализации, либо как дублеты, 
варианты развернутых сочетаний с общим значением, результаты конденсации, прямой 
универбализации)» [5: 6].

Итак, большинство лингвистов едины во мнении относительно деривационного ха-
рактера процесса аббревиации, в связи с чем любая аббревиатура является результатом 
лексикализации, т.е. отдельным самостоятельным словом. И лишь Е. А. Селиванова до-
пускает (на основании гипотезы В. И. Теркулова относительно исследуемой проблемы) 
иные отношения между исходным словосочетанием и аббревиатурой.

Тождественность (не синонимичность! – Ю. Е.) семантики словосочетания и соот-
ветствующей ему аббревиатуры дает и нам право предположить, что между словосо-
четанием и аббревиатурой реализуются отношения отнюдь не словообразовательные, 
например: Бюро технической инвентаризации и БТИ, Завод имени Лихачева и ЗиЛ, Гор-
ловский государственный педагогический институт иностранных языков – ГГПИИЯ 
и т.п. Разумеется, данное предположение не относится к случаям нарушения тождества 
значения словосочетания и аббревиатуры, что свидетельствует как раз о семантическом 
деривационном процессе: регистрация актов гражданского состояния (процесс) – 
РАГС (учреждение).

В связи с этим естественно желание дать единый терминологический эквивалент 
приведенным словообразовательным процессам и тем единицам, которые в результате 
этих процессов возникли. В. И. Теркулов, например, рассматривает такие дериваты как 
универбализованный (вербальный) эквивалент словосочетания, «то есть слово, которое 
возникло в результате словесной интерпретации словосочетания, имеет абсолютно тож-
дественные словосочетанию лексическое и грамматическое значение и синтаксическую 
функцию» [6: 134], а данная словесная интерпретация возникла благодаря процессу аб-
бревиации. В целом же каждая конкретная исследуемая нами единица носит название 
номинатема типа «словосочетание + аббревиатура», входит в разряд структурных разно-
видностей номинатемы с доминантой-словосочетанием, то есть является семантически 
тождественной единицей, которая отождествляется на уровне словосочетания. В данном 
случае, по мнению В. И. Теркулова, словесный дублет (аббревиатура) номинатемы с кол-
локативной доминантой создается путем композитной компрессии словосочетания.

Номинатема вообще – это некая абстрактная языковая единица, реализующаяся в 
вербальных формах (глоссах, вариантах), причем в данном конкретном случае вариан-
тами одной номинатемы выступают словосочетание и семантически и грамматически 
тождественное ему слово-аббревиатура, стилистически отличающееся от эквивалент-
ного словосочетания чертами отчасти разговорности, сленговости, отчасти – докумен-
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тальности, официальности, например синдром приобретенного иммунитета и СПИД, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Бенилюкс, Соединенные Штаты Америки и США, 
Федеративная Республика Германии и ФРГ, торговый представитель и торгпред, ин-
тернациональная полиция и интерпол.

Предложенная В. И. Теркуловым концепция «не определяет того, какая из реально 
отмечаемых в речи структурных единиц является основной для языка. Она снимает про-
тиворечия в атрибуции разных структурных единиц путем выведения родовой, языковой 
единицы, системная значимость которой предполагает возможность любой структурной 
речевой реализации выразителя моделируемого тождественного значения. Такая едини-
ца и является основой номинативности – номинатемой» [6: 135].

Таким образом, под аббревиатурой нами понимается семантически тождественное 
определенному словосочетанию слово, стилистически отличающееся от этого самого 
(эквивалентного) словосочетания чертами документальности и официоза, являющееся 
наряду с ним вариантом одной номинатемы. В связи с этим мы рассматриваем отноше-
ния между аббревиатурой и соответствующим ей словосочетанием как равноправные 
реляционные при условии стабильности семантического тождества.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что, во-первых, исследуемые сложносо-
кращенные слова являются альтернативными формами номинатем исследуемого типа и, 
во-вторых, являются их речевыми реализациями. В связи с этим также было бы некор-
ректным считать данные образования результатом деривационного процесса, а процесс 
их возникновения – деривационным.

Помня об этом, мы предлагаем перенести определение принципов классификации 
аббревиатур из традиционной плоскости языка в функциональную плоскость речи.

Так, с точки зрения структурных признаков аббревиатуры делятся на классы по при-
чине того, что понятием аббревиации «охватываются достаточно разнотипные образо-
вания, имеющие одну общую черту – «сокращенность» – и несколько отличительных, 
которые периферийно принадлежат понятию «аббревиация»» [2: 34].

О. М. Мацько предлагает следующую традиционную структурную классификацию 
аббревиатур.

1. Инициальные аббревиатуры, в состав которых входят:
а) буквенные аббревиатуры, которые состоят из названий начальных букв слов, вхо-

дящих в состав исходного словосочетания (Служба безопасности Украины – СБУ, Ев-
ропейский союз – ЕС и т.д.);

б) звуковые аббревиатуры, которые состоят из начальных звуков слов исходного сло-
восочетания; эти аббревиатуры читаются как отдельные обычные слова (Организация 
Объединенных Наций – ООН, Соединенные Штаты Америки – США, Украинское на-
циональное агентство новостей – УНИАН и т.д.);

в) буквенно-звуковые аббревиатуры, которые состоят как из названий начальных 
букв, так и из начальных звуков исходного словосочетания ().

2. Аббревиатуры слогового типа, которые образованы путем усечения основ двух 
слов (интернациональная полиция – интерпол, генеральный секретарь – генсек, народ-
ный депутат – нардеп и т.д.).

3. Аббревиатуры смешанного типа, которые состоят из начальной части слова (слов) 
и целого слова, начальных звуков слов части исходного словосочетания, названий букв 
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слов части исходного словосочетания (Государственная Дума – Госдума, пошив по ин-
дивидуальному заказу – индивидуальный пошив – индпошив, Камский автомобильный 
завод – КамАЗ и т.д.).

Е. А. Селиванова постулирует еще один тип аббревиатур, делая тем самым их струк-
турную классификацию более полной [5: 6]. Согласно ее мнению, аббревиатуры могут 
быть следующих типов.

1. Инициальные с разновидностями:
а) звуковой (средства массовой информации – СМИ, Национальная академия наук –  

НАН);
б) буквенной (Либеральная демократическая партия России – ЛДПР).
2. Слоговые, представленные
а) начальными слогами или частями слов исходных словосочетаний (командир бата-

льона – комбат, сельский корреспондент – селькор);
б) слогом первого слова и начальным и конечным слогами второго (военный комис-

сариат – военкомат);
в) начальным слогом первого слова и конечным сочинительного второго – телескопи-

ей (картофель + томат – кармат);
г) сокращением целого слова до одного или двух слогов – апокопой (бакенбарды – 

баки, магазин – маг, заместитель – зам).
3) Соединения сокращенного до слога (звука или буквы) первого слова и целого слова 

в прямом или непрямом падежах (запасные части – запчасти, заведующий кафедрой –  
завкафедрой, стенная газета – стенгазета).

4) Смешанные (военный врач – военврач).
Считаем необходимым исключить из данной классификации образования, получен-

ные путем сокращения целого слова до одного или двух слогов, поскольку они, согласно 
нашей концепции, не являются аббревиатурами. Данные варианты соответствующих им 
номинатем можно квалифицировать как некие эллиптемы, но не как аббревиатуы, вари-
антами которых должны быть словосочетания, а не отдельные слова.

Также аббревиатуры можно классифицировать на основании их особенностей функ-
ционирования в речи / языке. Краеугольным камнем данной проблемы является действие 
процесса лексикализации на речевые реализации номинатем исследуемого типа. Этот 
аспект исследования аббревиатур представляется перспективным и будет в дальнейшем 
подвергнут детальному рассмотрению.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) тождественность семантики 
словосочетания и соответствующей ему аббревиатуры дает нам право предположить, 
что между словосочетанием и аббревиатурой реализуются отношения отнюдь не сло-
вообразовательные; 2) каждая конкретная исследуемая нами единица носит название 
номинатема типа «словосочетание + аббревиатура», входит в разряд структурных разно-
видностей номинатемы с доминантой-словосочетанием; 3) словесный дублет (аббревиа-
тура) номинатемы с коллокативной доминантой создается путем композитной компрес-
сии словосочетания; 4) сложносокращенные слова являются альтернативными формами 
номинатем исследуемого типа и являются их речевыми реализациями; 5) существует не-
сколько классификаций аббревиатур, одна из которых базируется на структурном прин-
ципе; 6) из предложенной Е. А. Селивановой структурной классификации аббревиации 
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исключаем образования, полученные путем сокращения целого слова до одного или 
двух слогов, поскольку таковые не отвечают постулированным параметрам аббревиатур.
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виКориСтаннЯ СтатиСтичниХ мЕтодів у ЛінгвіСтиЦі

Стаття присвячена різноманітним шляхам використання статистичних методів у 
лінгвістичних дослідженнях. Застосування статистики забезпечує високу вірогідність 
і надійність результатів аналізу, а також дозволяє глибше виявити сутніть досліджу-
ваних явищ. Використання статистичних методів у лінгвістичних дослідженнях зумов-
лене властивими мові кількісними ознаками, внутрішньою взаємозалежністю, яка іс-
нує між якісними та кількісними особливостями мовної структури, підпорядкованістю 
частоти мовних одиниць у мовленні певним статистичним закономірностям, можли-
вістю отримати об’єктивні дані.

Ключові слова: статистичний метод, статистика, вірогідність, частота, ста-
тистична закономірність.

Статья посвящена различным способам использования статистических методов 
в лингвистических исследованиях. Применение статистики обеспечивает высокую 
достоверность и надëжность результатов анализа, а также позволяет выявить 
сущность исследуемых явлений. Использование статистических методов в лингвис-
тических исследованиях обусловлено свойственными языку количественными призна-
ками, внутренней взаимозависимостью, которая существует между качественными 
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и количественными особенностями языковой структуры, подчинëнностью частоты 
языковых единиц в речи определëнным статистическим закономерностям, возможнос-
тью получить объективные данные.

Ключевые слова: статистический метод, статистика, достоверность, частота, 
статистическая закономерность.

The article focuses on various ways of using statistical methods in linguistic investigations. 
The usage of statistics does not only ensure a high level of credibility and reliability of the 
results of the analysis, but also allows to reveal the essentiality of the investigated phenomena. 
The using of statistical methods in linguistic research investigations is predetermined by the 
quantitative characteristics peculiar to the language, by the inner interdependence which 
exists between the qualitative and quantitative peculiarities of the language structure, by 
the subordination of the frequency of language units to certain statistical regularities, by the 
possibility of getting objective data.

Key words: statistical method, statistics, credibility, frequency, statistical regularity.

У цій статті зупинимося на важливості застосування статистичних методів у лінгвіс-
тиці, а також розглянемо можливі способи їх використання. Слід зазначити, що сфера 
дії статистичних законів надзвичайно широка: всі складні системи підкоряються перш 
за все законам статистичним. Однією з таких систем є звичайно мова, яка дійсно являє 
собою надзвичайно складну систему дискретних одиниць, які, як і всі дискретні одиниці 
будь-якої природи, можуть мати кількісні характеристики. Ці кількісні характеристики 
властиві одиницям усіх рівнів мовної системи, причому кількісні характеристики оди-
ниць нижчого рівня можуть призводити до якісних відмінностей на вищому рівні [1 : 3]. 
Перед собою ставимо такі завдання: розглянути існуючі статистичні методи та прийоми; 
визначити значення статистики для досягнення об’єктивності та вірогідності результатів 
лінгвістичних досліджень.

Застосування статистичних методів дослідження [2 : 109] забезпечує надійність ре-
зультатів [3 : 4; 4 : 21], оскільки статистика: 1) спирається на точні кількісні дані, які 
можна перевірити; 2) визначає, в яких випадках різниця між зіставлюваними частотами 
є істотною, а в яких – випадковою, зумовленою закономірними коливаннями частоти в 
різних вибірках; 3) визначає кількісні параметри матеріалу достатні для вірогідних ви-
сновків [5 : 27–28].

Актуальність дослідження зумовлена спрямуванням сучасних лінгвістичних студій 
на вивчення системних і функціональних характеристик лексичних і граматичних оди-
ниць, у тому числі й на базі статистичних методів.

Без сумніву, мова і мовлення мають не тільки якісні, але й кількісні ознаки. Саме 
тому математична лінгвістика, квантитативна лінгвістика, статистика мовлення і лінг-
востатистика займаються кількісним аналізом мови й мовлення [6 : 11–12]. Використан-
ню статистичних методів у лінгвістиці присвятили свої праці багато дослідників [7 : 93; 
8 : 1; 9 : 122 та ін.]. Використання математичних методів під час наукових досліджень 
дозволяє глибше виявити сутність досліджуваних явищ [10 : 5; 11 : 98].

Розгляд взаємодії мовних одиниць з погляду їх функціонування у мовленні є завжди 
актуальним. В останні роки дослідження мовних одиниць, їх властивостей та відношень 
між ними здійснюють за допомогою статистичних методів і прийомів [12; 13; 14; 15; 16; 
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17; та ін.], які дозволяють отримати надійні, вірогідні результати аналізу. Використання 
статистичних методів у лінгвістичних дослідженнях зумовлене властивими мові кіль-
кісними ознаками, внутрішньою взаємозалежністю, яка існує між якісними та кількіс-
ними особливостями мовної структури, підпорядкованістю частоти мовних одиниць у 
мовленні певним статистичним закономірностям, можливістю отримати об’єктивні дані, 
незалежні від суб’єктивного сприйняття дослідника [6 : 5].

Мета, завдання та матеріал, що підлягає аналізу, зумовлюють використання певних 
методів дослідження. Так, встановлення лексичної близькості порівнюваних текстів 
або газет (лексична близькість вимірюється кількістю лексичних одиниць, спільних для 
кожної пари текстів/газет), визначення наявності/відсутності взаємозв’язку між функці-
ональними особливостями досліджуваних одиниць та ін. ґрунтується на використанні 
статистичних методів, зокрема відносної похибки, критерію Стьюдента, критерію 
Стьюдента для відсоткових показників, рангової кореляції тощо.

За допомогою статистики можна визначити кількісне співвідношення досліджува-
них одиниць в аналізованих текстах, а також лексичну спільність порівнюваних попарно 
текстів/газет щодо використання зафіксованих одиниць. У межах зазначеної проблема-
тики важливе місце посідає вивчення особливостей і закономірностей функціонування 
мовних одиниць у текстах різних стильових різновидів [15 : 17; 14 : 246]. Функціональні 
властивості мовної одиниці визначаються особливостями її вживання в певному тексті: 
її частотою, позицією, сполучуваністю, яка залежить від характеру текста, функціо-
нального стилю і змінюється від тексту до тексту [5 : 30]. Саме шляхом виявлення роз-
ходжень між частотами мовної одиниці в різних стилях та жанрах встановлюються як 
закономірності функціонування одиниці в цих стилях, так і особливості зіставлюваних 
стилів. Частоти одиниць, істотно відмінні в різних стилях, називаються статистичними 
параметрами стилів.

Використання статистики можна назвати сучасним підходом до вивчення різних 
лінгвістичних явищ [18 : 5]. Одне з провідних завдань вбачають у статистичному описі 
різних мовних рівнів – лексичного, зокрема фразеології, граматичного, а також фонемно-
графемного рівня [19 : 3]. Так, Г. Карлгрен наголошує на важливості використання ста-
тистики під час дослідження фонематичної і синтаксичної структур [20 : 111], В. І. Пе-
ребийніс – на необхідності кількісної характеристики стилів [4 : 21]. В. В. Левицький 
зауважує, що необхідність використання інформаційно-пошукових систем, частотних 
словників і т. ін. стимулює розвиток такого напряму як «лексикостатистика» [21 : 3].

Частота одиниць мови є показником їх системних і функціональних властивостей. 
Системні властивості мовної одиниці (наприклад, синтаксична й лексична сполучува-
ність: моделі синтаксичних конструкцій, притаманних одиниці, групи слів, з якими вона 
сполучається, які є типовими для неї; семантика: кількість значень, лексична група, в яку 
ця одиниця входить тощо) можуть впливати на її частоту, отже, частота відображає ту 
чи іншу властивість мовної одиниці чи певну сукупність її властивостей [5 : 28–29]. Ви-
явити взаємозв’язок між системною властивістю одиниці мови та її вживаністю можна 
лише за допомогою статистики.

Так, наприклад, необхідно дослідити певні одиниці в текстах кількох газет. Перш 
за все, визначаємо кількість, і частоту (абсолютну та відносну) аналізованих одиниць в 
одержаному нами масиві.
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Для того, щоб з’ясувати, чи істотне розходження відносної частоти аналізованих оди-
ниць у текстах порівнюваних попарно газет, можна використати критерій Стьюдента для 
процентних показників за формулою:

                                                  1 2| |
%

p pt
Sed

−=
, (1)

де t – коефіцієнт критерію Стьюдента, 1p  – процентний показник (відносна частота у 
відсотках) для першого масиву одиниць, 2p  – для другого масиву досліджуваних оди-
ниць. %Sed , у свою чергу, обчислюється за формулою:
                                          

1 2
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де 1n  – обсяг першої вибірки, на основі якого обчислювалися проценти, а 2n  – обсяг 
другої вибірки. Символ P означає середній для двох порівнюваних виборок процентний 
показник, який визначаємо за формулою:
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+
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                                                 Q = 100% – P (4)

Необхідно зазначити, що частота аналізованих одиниць характеризує закономірність 
вживання досліджуваних одиниць у вибірці, яка, в свою чергу, репрезентує генеральну 
сукупність. Сталість вживання є важливою статистичною характеристикою, яку можна 
використати для зіставлення однакових одиниць у різних вибірках.

Щоб з’ясувати, чи є істотна різниця між частотою певних одиниць у текстах порів-
нюваних газет, використовується формула відносної різниці:

                                                 
1 2

1

| |x x
x

ε −=
, (5)

де ε  – відносна різниця між порівнюваними частотами, 1x  і 2x  – зіставлювані відносні 
частоти в текстах аналізованих газет, 1 2| |x x−  – читається по модулю й означає, що 1x > 2x .

Якщо помножити цей дріб на 100, одержимо відносну різницю у відсотках. Розхо-
дження між порівнюваними частотами вважається істотним, якщо ε  > 20%.

Щоб перевірити порівнювані газети на ступінь лексичної близькості між ними, ви-
користаємо формулу:
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=
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, (6)

де R  – ступінь лексичної близькості між порівнюваними попарно газетами, с – кіль-
кість однакових досліджуваних одиниць, які зафіксовано в текстах обох газет, aV  – кіль-
кість аналізованих одиниць у текстах однієї з порівнюваних газет, а bV  – кількість ана-
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лізованих одиниць, зафіксованих у текстах іншої газети. Наявність лексичної близькості 
фіксуємо, якщо R > 20%.

Аналіз лексичних одиниць та особливостей їх використання у будь-якому стилі не 
можна вважати повним без дослідження моделей їх граматичної сполучуваності. Так, 
методом рангової кореляції можна перевірити, чи однаково розподіляються частоти мо-
делей граматичної сполучуваності в певних групах досліджуваних одиниць за форму-
лою:
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де n – це кількість зафіксованих моделей граматичної сполучуваності досліджуваних 
одиниць. За допомогою зазначеного вище методу можна також прослідкувати, чи є вза-
ємозалежність між поширеністю моделі та її частотою.

Функціонування зафіксованих моделей граматичної сполучуваності аналізованих 
одиниць можна розглядати з погляду їх вживаності та поширеності (поширеність моделі 
представлена кількістю досліджуваних одиниць, які реалізують аналізовану модель у 
газетах/текстах; вживаність моделі – це частота лексичних одиниць, яким притаманна 
ця модель).

Таким чином, користь статистики безперечна й багатогранна, оскільки саме ста-
тистичні методи забезпечують високу вірогідність результатів дослідження; уточню-
ють висновки та умовиводи; виявляють хибні уявлення і спростовують їх; розкривають 
взаємозв’язки системних і функціональних властивостей мовних одиниць, а також їх 
властивості, які не можуть бути виявлені іншими методами.

Дослідження особливостей функціонування мовних одиниць у різних текстах, здій-
снене за допомогою статистичних методів, має подальші перспективи. Перспективними 
вважаються розвідки, присвячені порівнянню різних функціональних стилів (наукового, 
художнього тощо) у використанні різних мовних одиниць.
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динаміКа ЛЕКСиКограФічноЇ рЕПрЕЗЕнтаЦіЇ КонЦЕПтуаЛЬно-
го ПоЛЯ FAMILIER / ФАМІЛЬЯРНІСТЬ у ФранЦуЗЬКій мові

У статті йдеться про динаміку концептуального поля FAMILIER / ФАМІЛЬЯР-
НІСТЬ у лексикографічній практиці французької мови як відображення розвитку 
концептуальної картини світу франкомовного етносу. Визначено основні концепти, 
об’єктивовані фамільярно-розмовною лексикою французької мови, встановлено шляхи 
їх концептуальної еволюції.

Ключові слова: стилістичний пласт, стилістичне значення, фамільярність, концеп-
туальне поле, концептуальна картина світу.

В статье идет речь о динамике концептуального поля FAMILIER / ФАМІЛЬЯР-
НІСТЬ в лексикографической практике французского языка как отражения развития 
концептуальной картины мира франкоязычного этноса. Выделены основные концепты, 
объективированные обиходно-разговорной лексикой французского языка, установлены 
пути их концептуальной эволюции.

Ключевые слова: стилистический пласт, стилистическое значение, фамильяр-
ность, концептуальное поле, концептуальная картина мира.

The article deals with the dynamics of the conceptual sphere FAMILIER / COLLOQUIAL 
in the lexicographic practice of French as the reflection of the evolution of conceptual picture 
of the world of the French ethnos. The main concepts objectified by the colloquialisms of the 
French language are designated and the ways of their conceptual evolution are determined.

Key words: stylistic layer, stylistic meaning, colloquial language, conceptual sphere, 
conceptual picture of the world.

актуальність даної статті визначається спрямованістю сучасних лінгвістичних 
розвідок до вивчення особливостей експлікації ментальної інформації лексико-стиліс-
тичними засобами з позицій когнітивного підходу. Звідси, новим об’єктом досліджен-
ня виступають різні стилістичні пласти лексики, які відображають багатомірне бачен-
ня світу носіями мови. Таким чином, об’єктом аналізу в даній статті є концептуальне 
поле FAMILIER / ФАМІЛЬЯРНІСТЬ у французькій мові, а предметом – динаміка його 
лексико-стилістичної репрезентації у лексикографічних джерелах. З’ясування розвитку 
певного стилістичного пласту як відображення еволюції концептуальної картини світу 
французького етносу виступає метою статті.

Усвідомлення того факту, що семантико-стилістичний простір французької мови, як і 
будь-якої іншої мови, має польовий устрій і може також бути осмисленим у термінах кон-
цептуальних структур, дозволило висунути ідею існування концептополів, що корелю-
ють з відповідними основними стилістичними пластами загальнонаціональної французь-
кої мови: LITTERAIRE/ КНИЖНІСТЬ, FAMILIER/ ФАМІЛЬЯРНІСТЬ, POPULAIRE /  
ПРОСТОРІЧЧЯ, ARGOT / АРГО, VULGAIRE / ВУЛЬГАРНІСТЬ. Ці специфічні концеп-
©  Волгіна О.О., 2011
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тополя, сформовані на базі стилістичних пластів, відображають організацію семантико-
стилістичного континууму у вигляді ієрархічних структур (підсистем), які мають про-
тотипове ядро і підпорядковані елементи.

В основу дослідження покладено методику аналізу еволюційних і семантичних про-
цесів французької та румунської мов, що себе гарно зарекомендувала раніше (пор. 1; 2), 
яка є різновидом концептуального аналізу і яка апробована вже сучасними дослідниками 
(напр., 3) на аналізі неологізмів кінця XX ст. як складової мовної картини світу. Перший 
етап передбачає фіксування методом суцільної вибірки зі тлумачних словників фран-
цузької мови фамільярно маркованих слів. Другий полягає в підрахунку кількості випад-
ків, а також встановлення секторів, співвіднесеності стилістично маркованих лексем за 
концептами, які вони актуалізують.

У досліджуваний відрізок часу (70-ті роки XX ст. та початок XXI ст.) ми вибудували 
два концептуальних поля FAMILIER за станом на початок 70-х років і початку XXI ст. 
маючи на меті зробити порівняльний діахронічний аналіз розвитку концептуальних ді-
лянок, сфер або концептів представлених фамільярно-розмовною лексикою. У межах 
кожного концептополя проводилась детальна класифікація стилістично маркованих лек-
сем та їх відповідних концептів. Віднесення тієї чи іншої лексичної одиниці до певного 
концепту відбувалось на основі аналізу семантичної структури цих одиниць з опорою на 
словник Petit Larousse 1968 і 2008 років. 

Будучи певним фрагментом концептосфери французької мови, концептополе 
FAMILIER становить собою сукупність ментальних одиниць, що поєднані спільністю 
змісту (мається на увазі наявність спільної стилістичної семи – фамільярність) і відби-
вають понятійну і функціональну подібність позначуваних концептом явищ, у зв’язку з 
чим поле постає як спосіб існування й угрупування стилістично маркованих елементів 
із варіативними властивостями їх концептуального прототипу – інваріанту стилістичної 
інформації.

Когнітивний каркас концептуального поля FAMILIER утворює певна група концеп-
тів, він сам концентрується навколо певних концептів, створюючи відповідний загаль-
ний соціальний контекст. Іншими словами, концептополе FAMILIER вирізняється своїм 
власним набором преферентно використовуваних концептів, адже концепти у ньому по-
стають як «згустки» стилістичного смислу, концентрати певної ідеї. У цьому розумінні 
концептополе FAMILIER суть сукупність апеляцій до різних концептів, зумовлюючи їх 
актуалізацію у відповідності до своєї стильової приналежності як соціокультурно марко-
ваного продукту комунікації.

Концептополе FAMILIER базується на інваріантно-варіативній фамільярно-розмов-
ній компоненті концепту, що створюється його функціонуванням у різних типах вербаль-
ної комунікації. Стає очевидним, що фамільярне концептополе становить собою перифе-
рійну ділянку концептуальної моделі світу французів, котра виступає носієм додаткової 
специфічно-маркованої інформації про світ. 

Оскільки концептуальне поле FAMILIER є «набором» певних базових концептів, які 
знаходять своє матеріальне втілення у фамільярно маркованих лексичних знаках фран-
цузької мови, вважаємо за доцільне виділити базові концепти фамільярного різновиду 
французької мови з метою, по-перше, представити більш об’єктивно таксономію даної 
підсистеми у системі мови, по-друге, отримати об’єктивну базу для здійснення порів-
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няльного дослідження задля пізнання етноспецифіки концептуалізації і категоризації 
світу носіями фамільярного соціолекту.

У ході аналізу встановлено, що корпус фамільярно маркованих лексем у 1968 р. на-
лічує 1042 одиниць, які вербалізують наступні концепти: ETRE HUMAIN (537 випадки –  
52,75%), TRAVAIL (40 – 3,9%), AMOUR (9 – 0,88%), REPAS (19 – 1,86%), FEMME (24 – 
2,35%), ARGENT (17 – 1,66%), HABITATION (8 – 0,78%) та інші (див. табл. 1). 

У 2008 році аналіз виявив 3361 фамільярно марковані лексичні індекси, які форму-
ють концептуальне поле FAMILIER. Серед них найвищою частотністю відрізняються 
ETRE HUMAIN (1388 випадки – 41.32%), TRAVAIL (163 – 4,85%), ARGENT (77 – 2.29%), 
REPAS (63 – 1.87%), VETEMENT (44 – 1.31%), AMOUR (49 – 1.46%), HABITATION (14 – 
0,42%), FEMME (87 – 2.59%). Отримані результати унаочнено у таблиці 1.

Табл. 1
вербалізація концептів фамільярно маркованою лексикою

Концепти Petit Larousse 
1968

Petit Larousse 2008

1 ETRE HUMAIN 537 – 52,75% 1388- 41.32%
2 TRAVAIL 40 – 3,9% 163 – 4,85%
3 AMOUR 9 – 0,88% 49 – 1.46%
4 FEMME 24 – 2,35% 87 – 2.59%
5 REPAS 19 – 1,86% 63 – 1.87%
6 BAGARRE 18 – 1,76% 54 – 1.61%
7 HABITATION 8 – 0,78% 14 – 0,42%
8 ARGENT 17 – 1,66% 77 – 2,29%
9 OBJET 28 – 2,75% 72 – 2,14%
10 ETAT 8 – 0,78% 57 – 1,67%
11 CONDUITE 17 – 1,66% 101 – 3,00%
12 MOYEN DE TRANSPORT 9 – 0,88% 28 – 0,83%
13 CARACTERISTSQUES 59 – 5,66% 215 – 6,40%
14 QUERELLE 6 – 0,59% 19 – 0,57%
15 CIRCINSTANCES 6 – 0,59% 21 – 0,62%
16 REPRIMANDE 1 – 0,09% 6 – 0,18%
17 ANIMAL 6 – 0,59% 21 – 0,62%
18 VOL 9 – 0,88% 28 – 0,83%
19 BAVARDAGE 5 – 0,49% 38 – 1,13%
20 ETUDES 5 – 0,49% 26 – 0,77%
21 PLACE 6 – 0,59% 16 – 0,48%
22 TROMPERIE 16 – 1,57% 60 – 1,79%
23 CHEMIN 6 – 0,59% 9 – 0,27%
24 DOMMAGE 2 – 0,19% 8 – 0,24%
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25 MEURTRE 2 – 0,19% 11 – 0,33%
26 SOCIETE ET SES INSTITUTIONS 9 – 0,88% 46 – 1,37%
27 TEMPS 2 – 0,19% 18 – 0,54%
28 DESORDRE 8 – 0,78% 24 – 0,71%
29 RESERVE 1 – 0,09% -
30 SUBSTANCE, MATIERE 3 – 0,29% 19 – 0,57%
31 INFORMATION 2 – 0,19% 9 – 0,27;%
32 SON, BRUIT 3 – 0,29% 18 – 0,54%
33 ARME 2 – 0,19% 6 – 0,18%
34 EVENEMENT 3 – 0,29% -
35 LANGUE/ PAROLE 5 – 0,49% 24 – 0,71%
36 INSTRUMENT 2 – 0,19% -
37 CHAUSSURE 3 – 0,29% 31 – 0,92%
38 RESULTAT 4 – 0,39% 13 – 0,39%
39 TEMPS 2 – 0,19% 13 – 0,39%
40 COMMERCE 2 – 0,19% -
41 LOCAL 2 – 0,19% -
42 PROCESSUS 5 – 0,49% 47 – 1,4%
43 DIVERTISSEMENT 11 – 1,11% 65 – 1,93%%
44 ALCOOL 5 – 0,49% 22 – 0,65%
45 QUANTITE 5 – 0,49% 18 – 0,54%
46 PROBLEME 1 – 0,09% 10 – 0,3%
47 MOYEN 2 – 0,19% 2 – 0,06%
48 MONTAGNE 1 – 0,09% -
49 MECANISME 2 – 0,19% -
50 VETEMENT 2 – 0,19% 44 – 1,31%%
51 MUSIQUE 2 – 0,19% 29 – 0,86%
52 FILM 1 – 0,09% -
53 CADEAU 1 – 0,09% -
54 MOT, LETTRE 3 – 0,29% -
55 ERREUR 1 – 0,09% -
56 ARICLE 1 – 0,09% -
57 ORDRE 1 – 0,09% -
58 DISTANCE 1 – 0,09% -

TOTAL 1042 lexèmes. 3361 lexèmes.

Семантико-стилістична структура лексичного масиву концептополя FAMILIER роз-
вивається паралельно з концептуальною картиною носіїв даного варіанту французької 
мови, взаємодіє, співвідноситься з нею, але разом із тим існує як номінативно-комуніка-
тивна окремість.
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Інтерпретація розташування фамільярно-розмовної лексики за концептами демон-
струє, насамперед, кількісне зростання (більш ніж у три рази (!) фамільярної підгрупи 
стилістично маркованої лексики (Пор. 1042 марковані одиниці у 70-х роках XX ст. і 3361 
одиниця у XXI ст.). Розбудова концептополя FAMILIER відбувається у зазначений пері-
од часу – сорок років – у декількох напрямках. По-перше – це поява нових стилістично 
забарвлених слів власне французької мови, як-то: calendos, gadouille, papivore, piapiater, 
picoler, pinaille, niaque, trash, zapette та інших. Тут слід відзначити, що поповнення фамі-
льярно-розмовного регістру завдячує також перегляду лексикографічних вимог до укла-
дання тлумачних словників, що знаходить свій прояв у фіксації регіональних фамільяр-
но маркованих одиниць: канадських, бельгійських, швейцарських – malengueulé (québ), 
magané (québ), patenteux (québ), pitonneux (québ), placotage (québ), mollachu (suisse), 
repiper (suisse), roille (suisse), siclée (suisse), vigousse (suisse), caillant (belg), cacaille (belg) 
тощо. 

Другим джерелом надходження вербального втілення концептополя FAMILIER є 
запозичення певних стилістично маркованих слів та їх відповідна адаптація до вимог 
французької мови. Наприклад, peps чи pep - запозичення з англійської мови (pepper – 
poivre) позначає динамізм (avoir du peps), а pataouète з алжирської (Bab et-Oued – quartier 
d’Alger) означає народний говір французів алжирського походження. 

Окрім різного роду інноваційних фамільяризмів, у складі концептуального поля 
FAMILIER нараховується 192 лексичні одиниці, які змінили свій стилістичний статус 
з просторічного на фамільярно-розмовний: abouler, amocher, balèze, bisquer, boucan, 
bouffe, caillou, cinglé, citron, emplatre, flic, fiston, frangine, galurin, grole, maboul, mariol, 
paf, paluche, panard, pignouf, rancard, schlass, tarin, zigouiller та ін. Іноді процес переходу 
лексеми з стилістичного пласту POPULAIRE до FAMILIER супроводжується отриман-
ням одним із варіантів (просторічних значень) додаткової позначки «vieilli»: crevant, fric-
frac, fusiller, galurin, jean-foutre, margoulette, mendigot, moujingue, pipelet, poisser, purotin, 
ripaton, tubard, vérole, vioc. Це явище можна пояснити зміною цінності відповідних кон-
цептів, що об’єктивуються даними лексичними одиницями. Виявлена тенденція до зник-
нення цих слів свідчить про модифікацію перцептивно-образної і валоративної компо-
нентів концептів. Спосіб бачення і осмислення світу мовною особистістю фокусує увагу 
на інших ознаках концептів і отже, лексичні індекси марковані «vieilli», підпадають під 
дію процесів згасання стилістичного значення чи взагалі повного зникнення всієї лек-
сичної одиниці. Зворотній процес модифікації фамільярного значення на просторічне 
трапляється доволі рідко (напр., foireux).

Одним із шляхів семантико-стилістичного поповнення концептополя FAMILIER, як 
показує емпіричний аналіз двох словників, є розширення значення лексеми. Напр., з од-
ного просторічного інваріанту до двох семантичних варіантів (множників), перше з яких 
стає фамільярно маркованим, а друге – арготичним. (Пор., rancard «pop. Renseignement» 
[4: 915] → rancard «1. Arg. Renseignement, 2. Fam. Rendez-vous» [5: 853], або retape «pop. 
Racolage» [4: 947] → «1. Arg. Racolage, 2. Fam., vieilli. Publicité tapageuse» [5: 885]). 

Поряд із процесом розширення стилістичного значення слова і, як наслідок, найкра-
щої об’єктивації концептополя FAMILIER, відбувається процес звуження стилістичного 
представлення окремих концептів у зв’язку з згасанням актуальності відповідних кон-
цептуальних ділянок поля. Так, з двох наявних у 70-ті роки значень слів просторічного 
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і фамільярного у XXI ст. зберігається тільки фамільярне: dégoter, désargenté, fayot, poire, 
rot, tambouille, tarte. Деякі фамільярно-розмовні альтернативи імені концептів пере-
ходять до складу мовного стандарту чи загальної лексики: cagibi, capharnaum, copain, 
cornac, cousette, dégиingandé, embringuer, frérot, tandem, а саме відбувається нейтраліза-
ція розмовної позначки, тобто нові видання Ларус її вже не фіксують.

Як показало проведене нами дослідження, наприкінці XX ст. у французькій мові своє 
вираження отримали концепти, що співвідносяться з такими 58 когнітивними категорі-
ями: людина; якість, характеристика; робота, заняття; предмет, річ; жінка; їжа; 
бійка; поведінка; гроші; обман; розваги; любов/ кохання; суспільство, суспільні устано-
ви; транспорт; крадіжка; житло; стан; безлад; обставини, випадок; тварина; місце, 
місто; шлях; навчання; мова/ мовлення; одяг; процес; балачки; кількість; результат; 
речовина; звук; інструмент; час; шкода; вбивство; зброя; інформація; мистецтво, му-
зика; погода; проблема; гора; фільм; подарунок; записка; помилка; стаття; порядок; 
відстань (список надається за спадаючим відсотком). На початку XXІ століття відмі-
чаємо помітне зростання фамільярно маркованих слів французької мови, що призвело 
у свою чергу до збільшення репрезентованих цими лексичними одиницями концептів 
(до 70). Серед концептів, що отримали уперше фамільярну актуалізацію, слід назвати: 
ARRESTATION (7 ЛО), REPRIMANDE (6), MALADIE (26), BRUIT (6), DROGUE (25), 
ECHEC (22), MANOEUVRE (11), MATIERE (5), GADGET (17). 

Посилення стилістично маркованої вербалізації відбувається і в усіх 58 представ-
лених раніше концептах (ETRE HUMAIN, TRAVAIL, REPAS тощо), тобто кожен з цих 
концептів зазнав або підвищення свого позитивного іміджу, або, навпаки, його понижен-
ня шляхом надання лексичним одиницям пейоративного відтінку значення. Так, напр., 
концепт VETEMENT/ ОДЯГ у 1968 р. мав три фамільярні актуалізації ficelé, moumoute, 
pelure, а у XXI столітті зафіксовано вже 35 ЛО з позначкою «fam», з яких п’ять пере-
йшли з пласту POPULAIRE: сostard, fringues, frusques, galurin, liquette, одна становить 
собою скорочення imper від imperméable, інші вперше отримали розмовне значення: 
bavette, barder, attifement, bonichon, calecif, couvre-chef, décrochez-moi-ça, fatigué, futal, 
gapette, harnachement, nippe, nipper тощо. У результаті гри з образами смисл концеп-
ту VETEMENT/ ОДЯГ модифікується, широке використання метафоричних позначень 
cache-misère, queue-de-morne, queue-de-pie збагачує концепт новими відтінками. 

Поступове розгортання специфічного стилістичного «бекграунду» (фону, плану) спо-
стерігаємо і у концепту DESORDRE/ БЕЗЛАД. Маючи у перший досліджуваний період 
репрезентацію восьма ЛО (chambard, chambardement, chambarder, chantier, capharnaum, 
fouillis, pagaille, sérénade), даний концепт на початку XXI століття збагачується нови-
ми фамільярно маркованими ЛО (bastringue, bin’s, brol, brouillamini, cupesse, déballage, 
embrouillamini, foutoir, marmelade, mélasse, méli-mélo, mordache, souk, tohu-bohu), що не 
могло не відобразитись на функціонуванні французької мови. 

Cтилістичний профіль концепту BAVARDAGE/ БАЛАКАНИНА створювався на-
прикінці XX ст. шляхом використання п’яти лексико-стилістичних засобів (bla-bla-bla, 
commérage, dégoiser, laius, prechi-precha) з часом помічаємо підсилення стилістично мар-
кованої вербалізації цього концепту. Larousse 2008 констатує вже 38 фамільярно марко-
ваних слів, серед яких: caqueter, causer, chuchoterie, jacassement, jactance, jasette, papoter, 
papotage, parlote, piapiater, racontar, tchatche.
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Варто зауважити, що невпинний розвиток лексико-стилістичної парадигми концеп-
тополя FAMILIER зумовлює необхідність розглядання основних механізмів та тенден-
цій збагачення лексичного складу французької мови. За результатами наших спостере-
жень, одним з найдинамічніших і потенційно найбільш продуктивних засобів створення 
та розгалуження концептополя FAMILIER є афіксація. Поряд з абсолютними лідерами, 
суфіксами –ard (charognard, cumulard), - aille (boustifaille, coupailler), - asse (bécasse, 
grognasser), - ouille (arsouille, barbouille), - et(te) (carpette, femmelette),- oche (bamboche, 
bancroche), у французькій мові на даному етапі функціонують ще декілька продуктивних 
фамільярно маркованих словотвірних елементів. У значній мірі «обслуговують» розмов-
ну сферу високочастотні суфікси – u (barbichu, cocu, dodu, farfelu, fessu, foutu, etc.) та – ot 
(baisoter, dansoter, vivoter). 

Необхідно зауважити, що активне використання абревійованих форм в межах фа-
мільярно-розмовної концептосистеми є досить розповсюдженим: accro, ado, alu, apero, 
colo (colonie de vacances), deb, déca, édito, hasch, hétéro, indic, instit, mégalo, mémo, perso, 
pro, psy, topo, unif. 

За даними наукових досліджень, скорочення є одним з провідних способів поповне-
ння словникового складу французької мови на сучасному етапі її розвитку. Дослідження 
концептополя FAMILIER у французькій мові дозволяють нам виділити два основні види 
застосування скорочених форм в межах даної лінгвально-ментальної підсистеми:

1) абревіація: accro, ado, alu та інші;
2) акронімізація: BCBG «bon chic bon genre», BD «bande dessinée».
Модель еволюції семантики стилістичного компоненту концептополя можна пред-

ставити у вигляді триступеневого циклу розвитку.
На першому етапі формується на функціонує специфічне емоційно-образне визна-

чення предметів/об’єктів оточуючої дійсності.
На другому етапі існуюча одиниця плану змісту залучається для позначення нюансів 

об’єктів вираження додаткових нюансів осмислення світу.
Третій (заключний) етап стилістичної еволюції полягає в застосуванні стилістично-

трансформованого семантичного об’єкта для позначення нового референта. У ряді ви-
падків можна констатувати тенденцію до екстраполяції стилістично орієнтованого ком-
понента значення з майже повним переродженням первинної семантики.

Специфіка організації та функціонування концептуального поля FAMILIER полягає 
також і в тому який тип фамільярного компоненту значення має місце. Так, у роботі ми 
розрізняємо фамільярну константу чи фамільярний інваріант і фамільярну перемінну. 
Під фамільярним інваріантом розуміємо присутність у лексичної одиниці тільки фамі-
льярного значення, зафіксованого відповідними лексикографічними джерелами. Фамі-
льярна перемінна є варіабельним компонентом знаку, представляє найчастіше один із 
його варіантів, рідко регіструється словниками і часто носить потенційний характер, що 
реалізується в контексті. Прикладом фамільярних констант можуть слугувати cagibi, 
chichiteux, déveine, dingue, gogo, lavasse, malabar, mamours, mocheté, patapouf, pète-sec, 
які не втратили своє єдине фамільярне значення на протязі сорока років. Фамільярні 
перемінні: boudin, carottage, émerger, gaffe, gober, trinquer, ventouse, etc. Окрім виконання 
функції відтворення своєрідності національного світосприйняття, фамільярні константи 
слугують семантичними (прототипічними) структурами у межах концептуального поля 
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FAMILIER, що формують його ядро і дозволяють взагалі виділяти його як окремий кон-
цептуально оформлений домен стилістично маркованої лексики.

За даними проведеного аналізу багато з концептів, вербалізованих розмовним варі-
антом французької мови, представлені незначною кількістю прикладів. Так, в усіх сек-
торах концептополя FAMILIER знайшли своє вираження такі базові когнітивні категорії 
як ETRE HUMAIN: HOMME, FEMME, ARGENT; HABITATION, TRAVAIL. Найрепре-
зентативнішою серед них є когнітивна категорія ETRE HUMAIN/ ЛЮДИНА. У сучасній 
французькій мові вона охоплює величезний пласт стилістично маркованої лексики, яка 
стосується опису людина в усіх її проявах, а також свідченням того, що когнітивна діяль-
ність останньої носить яскраво виражений егоцентричний характер. Найбільшим напо-
вненням та розгалуженістю своєї структури виділяється її субкатегорія НАЗВА ОСОБИ.

Історичний розвиток суспільства призводить до когнітивного ускладнення усіх сфер 
людського життя, у тому числі й сфери найменування самої людини (концепту ETRE 
HUMAIN/ ЛЮДИНА). Мовні позначення людини все більш різняться відтінками, уточ-
нюються виконувані людиною функції, зростає різниця між соціальною реалізацією чо-
ловіка чи жінки. Стилістично маркована (фамільярна, просторічна, арготична, вульгар-
на, лайлива) лексика слугує субкатегоризації світу, процес субкатегоризації знаходить 
відображення у лексиці даного концепту. Відображення досвіду й оцінки людини зна-
ходимо у розширенні спектру найменувань.

Природа та характер стилістичного варіювання лексичних одиниць з більшою регу-
лярністю визначаються особливостями концептуалізації дійсності носіями французької 
мови. Отже, система лексико-стилістичних засобів різного рівня відчуває неоднорідний 
вплив когнітивного фактору. Помічаємо, що використання субстандартної, фамільярно-
розмовної лексики статусно марковано: це повсякденна мова представників середньої, 
непрестижної, референтної групи, освічених кругів.

Отже, наше дослідження доводить, що функціонально-стилістична диференціа-
ція французької мови тісно зв’язана з когнітивною структурою свідомості, процесами 
концептуалізації та категоризації. Лексико-стилістична варіативність мовних одиниць 
відчуває комплексний вплив соціальної і когнітивної діяльності людини на розмовно-
му, просторічному, арготичному рівнях. Експресивно-стилістичний розподіл елементів 
мови є соціально значущим, адже соціокогнітивна варіативність мови має об’єктивне 
втілення в особливостях мовної вербалізації, вистроюючись в певну систему лексико-
стилістичних параметрів.

Когнітивно-семантична диференціація мовного простору з виділенням за аксіоло-
гічною ознакою (стилістичним критерієм) концептуальних полів виходить з специфіч-
ності етнічного відбиття дійсності у свідомості франкомовної людини. Таким чином, 
концептополе FAMILIER постає як досить складно організована ментальна структура. 
Механізм його організації базується на константах і перемінних, що об’єктивуються ін-
варіантними та варіативними лексико-стилістичними одиницями.

Серед перспективних напрямків подальших досліджень доцільним є розгляд інших 
концептополів французької мови POPULAIRE, ARGOT, VULGAIRE у плані їх еволю-
ційного розвитку.
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СтуПінЬ ПрагматичноСті ріЗниХ ПроФЕСійниХ диСКурСів
(на матеріалі сучасної англійської мови)

Стаття присвячена характеристиці прагматичних параметрів дискурсів різних 
професійних груп у залежності від ступеня інтенсивності прагматичного впливу авто-
ра на адресата.

Ключові слова: людський фактор у мові, прагматичний ефект, ступінь прагматич-
ності, прагматична функція, професійний дискурс, «мовна особистість», ціннісні орі-
єнтири.

Статья посвящена характеристике прагматических параметров дискурсов разных 
профессиональных групп в зависимости от прагматического воздействия автора на 
адресата.

Ключевые слова: человеческий фактор в языке, прагматический эффект, степень 
прагматичности, прагматическая функция, профессиональный дискурс, «языковая лич-
ность», ценностные ориентиры.

The article is devoted to the characteristics of pragmatic parameters of discourses of 
different professional groups dependent upon the degree of intensity of pragmatic impact of the 
author on the addressee.
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Комунікативний підхід до мови, що зосереджує увагу перш за все на людському 
факторі, висвітив у лінгвістичних дослідженнях прагматичний аспект, який відображає 
комунікативне призначення мовної одиниці, її використання мовцем як інструмент дії, її 
вплив і взаємодію, її співвідношення з поведінкою та діяльністю мовця [1: 5-6].

У цьому відношенні взаємообумовленість і взаємозв’язок прагматичного з соціаль-
ним, психологічним, соціокультурним у мові не викликає сумніву. Загальна спрямова-
ність сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення комунікативно-функціональної 
сторони мови зумовлена зростаючим інтересом науковців різних шкіл і напрямів до лю-
дини, так званої «мовної особистості» [2: 16], що реалізує свою соціальну поведінку 
через мову, в якій відображені її думки, судження, наміри, бажання, почуття, тобто її 
ціннісні орієнтири в житті [3: 7-8; 4: 3; 5; 6: 48-49; 7: 32-34].

Людське спілкування в різних життєвих ситуаціях прагне до досягнення конкретної 
мети цього спілкування, саме тому комунікативна мета є основоположною для прагма-
тичного мотиву (наміру) мовця практично у всіх видах комунікативних подій. Останнім 
часом дослідження прагмалінгвістичних особливостей мовних одиниць у різних мовах 
і на різних мовних рівнях проводяться не на матеріалі фрагментів або цілих текстів, як 
було 30-40 років тому, а на матеріалі дискурсів різних стилістичних жанрів.

Досліджуються комуніктивно-прагматичні характеристики різних мовних форм у 
рамках різних дискурсів, вивчаються самі дискурси, здійснюються спроби узагальнити 
особливості дискурсивних різновидів в залежності від стилю, професійної діяльності 
співрозмовників та ін. [8; 9; 10: 13-14; 11; 12].

Але даний аспект продовжує залишатись проблемним у дослідженні прагматичних 
параметрів так званих професійних дискурсів. У сучасній комунікативній лінгвістиці не 
існує ні системного опису професійних дискурсів, ні методів їх прагматичного аналізу, 
немає єдиного понятійного апарату прагматики даного виду дискурсів, не спостеріга-
ється одностайності думок науковців щодо комплексної характеристики прагматичних 
характеристик дискурсів різних функціональних стилів.

Метою даної статті є опис і характеристика поняття «ступінь прагматичності» про-
фесійного дискурсу, а також її роль в реалізації прагматичної функції дискурсів різних 
професійних груп: медичного (фармакологічного), сервісного, комерційно-рекламного.

За визначенням філософського словника під редакцією І. Фролова в однокореневих 
термінах «прагматичний», «прагматичність» морфема ‘pragma’ від грецьк. позначає 
справу, дію [13: 291].

У словнику лінгвістичних термінів О. Ахманової під прагматикою розуміється один 
із планів або аспектів дослідження мови, що виділяє і вивчає мовні одиниці в їх відно-
шенні до особистості, яка використовує цю мову [14: 344]. Отже, філософське поняття 
«прагматичний» у лінгвістиці інтерпретується з позицій мовця та його комунікативних 
дій, спрямованих на адресата. Комунікативна дія відбувається задля досягнення конкрет-
ної комунікативної мети і спрямована на адресата. При цьому чим ефективніше мовець 
володіє засобами та прийомами комунікативного впливу на адресата, тим успішніше 
для нього буде комунікативний результат. На думку В. Шаховського, прагматичний по-
тенціал лексичної одиниці, яка здійснює комунікативний вплив на адресата у процесі 
спілкування, реалізується в експресивному компоненті значення слова, тобто експресія 
співвідноситься з прагматичністю, а не з вираженістю, стилістичною маркованістю, як 
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це інтерпретується стилістами [7: 38]. Отже, поняття «прагматичність» в статті корелює 
з експресивністю мовної одиниці (за В. Шаховським) і трактується як комунікативна 
властивість мовних одиниць здійснювати свій експресивний (прагматичний) вплив на 
об’єкт мовленнєвої дії.

Цілком очевидно, що прагматичний вплив автора на адресата проявляється по-
різному в різноманітних комунікативних сценаріях. Ступінь інтенсивності або прагма-
тичності конкретної комунікативної події безпосередньо співвідноситься з прагматич-
ною функцією або силою мовленнєвих одиниць у межах цієї комунікативної події [5: 14]. 

У даній статті комунікативна подія в межах мовленнєвого акту розглядається як дис-
курс на основі того, що поняття «дискурс» відображає зв’язний текст у комплексі з екс-
тралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та ін. фактора-
ми. За Н. Арутюновою, це «мовлення, занурене в життя» [16: 136-137].

У сучасній лінгвістиці науковці різних шкіл, досліджуючи феномен дискурсу як ко-
мунікативну категорію, зіставляють його з текстом (монологічним, діалогічним), контек-
стом, ситуацією тощо, виділяють серед інших комунікативних характеристик його функ-
ціональні параметри, невід’ємні від людського фактору в мові, де обов’язково присутній 
прагматичний елемент [17; 18: 227; 19].

Отже, спробуємо з’ясувати, від чого залежить ступінь прагматичності дискурсів різ-
них професійних груп і як реалізується в них прагматична функція.

Останнім часом дослідження комунікативно-прагматичних характеристик прово-
дяться на матеріалі різних професійних дискурсів у межах спільної для даного дискурсу 
професійної тематики між соціальними групами, що об’єднані спільною професійно-зо-
рієнтованою діяльністю. Перш за все, це рекламні, сервісні, медичні (фармакологічні), 
юридичні, педагогічні, політичні дискурси, тобто такі комунікативні події, що пов’язані 
так чи інакше з людськими потребами, цінностями в системі суспільства.

Візьмемо, наприклад, комерційно-рекламний дискурс. Цей різновид дискурсу нале-
жить, безумовно, до способів масового впливу на потенційного адресата, що вирішує ко-
мунікативно-прагматичне завдання, спрямоване на забезпечення надійності, тривалості 
та ефективності процесу комунікації. За допомогою основної атрибутики рекламного 
дискурсу (рекламний знак, рекламний текст, рекламний слоган) реалізується прагматич-
на функція (переконання та спонукання). Ступінь прагматичності рекламного дискурсу 
повинен визначатись специфічними мовними засобами – рекламними знаками, у яких 
відображено найважливіші потреби потенційного споживача. 

За класифікацією американського психолога А. Маслоу потреби людини можна по-
ділити на 5 основних груп:

1) фізіологічні (можливість втамовувати голод; комфорт; економія зусиль; швидкість 
обслуговування);

2) потреби в безпеці (безпека, гарантія здоров’я);
3) потреби в коханні, духовній близькості;
4) потреби у повазі, пошані (громадське схвалення, розкіш, престиж, жага пригод);
5) потреби у самореалізації [11].
Зрозуміло, що чим оригінальніший засіб відображення інформації в рекламному 

дискурсі, тим вище ступінь прагматичності в ньому і, таким чином, спостерігається 
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найбільший прагматичний ефект. Останнім часом суто рекламна атрибутика все шир-
ше вживається в інших професійних дискурсах. Найбільш розповсюдженими мовними 
засобами є метафорична конотація, що відбувається на основі вторинної номінації. На-
приклад: autocosmetics; autoservice (сервісний дискурс); quiet arch; hissing ark; oxidizing 
stress; killed spirit; female taper electrode; high user friendliness electrode; phantom image, 
phone cloning; smart card (науково-технічний дискурс), peeling (косметологія – медич-
ний дискурс) та ін. Порівн.: косметичний ремонт квартир; діагностика автомобілей, 
комп’ютерів; екологія спілкування, пригнічування умовнорефлекорної діяльності.

Значна кількість запозичених слів з англійської, грецької, латинської мов транско-
дується в українській мові, посилюючи прагматичний вплив рекламної інформації на 
реципієнта в різних професійних дискурсах: англ. cold «застуда» плюс заперечуваль-
на частка НЕ «проти» - протизастудні ліки «Неколд» (фармакологічний дискурс); Vogue 
(букв. «мода, популярність») – жіночий журнал; Sanita – дезінфікуючий засіб ‘Sanita’; 
Babyguard – дитяче ліжко «Бейбігард», Superguard – пластмасове покриття для підло-
ги «Супергард», Aero (від грецьк. «повітря») – пористий шоколад, Aquaclean (від лат. 
aqua «вода») – пилосос (комерційно-сервісний дискурс). Всі ці лексеми підкреслюють 
у різних видах дискурсів функціональні якості продукції, ступінь новизни, лікувальні 
(корисні) властивості, ефективність, надійність, що пов’язані з потребами потенційного 
споживача. Вагому роль у підвищенні ступеня прагматичності відіграють також різні 
графемні маніпуляції (запозичена орфографія, велика літера в середині слова тощо), гра-
фічні засоби (з’єднання елементів у рекламному знаці): Cup-o-matic – торгові автомати 
для паперових склянок (за допомогою дефіса); Sani/guard – дезінфікуючий засіб (за до-
помогою похилої лінії); Teach . Trol – тахометр з електронним регулюванням (за допомо-
гою крапки); Click’N’Clean – пристрій для відкривання консервів; Sweep’N’Wide – щітки 
та швабри (за допомогою апострофа); One 2 One – зволожувач для шкіри (за допомогою 
цифри позначається частка ‘to’).

Отже, як бачимо з прикладів, прагматична функція більш повно реалізується в ре-
кламному дискурсі, основною метою якого є комунікативний вплив на потенційного спо-
живача. Використання рекламної атрибутики в інших професійних дискурсах підсилює 
їх ступінь прагматичності і це цілком зрозуміло. Адже представник будь-якої професій-
ної групи перш за все зацікавиться оригінально викладеною інформацією, що стосується 
його потреб, пов’язаних із безпекою, гарантією здоров’я, комфортом у побуті та покра-
щенням умов праці на роботі, або із захистом його цивільних прав і моральних принци-
пів, із самоствердженням і відстоюванням своїх життєвих пріоритетів. 

ЛітЕратура

1. Сусов И. П. Семантика и прагматика предложения: учебное пособие. – Калинин: 
Калинин. гос. ун-т, 1980. – 51 с.

2. Сусов И. П. Личность как субъект языкового общения // Личностные аспекты 
языкового общения : Сб. науч. тр. – Калинин, 1989. – с. 9-16.

3. Арутюнова Н. Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические 
аспекты изучения предложения и текста: Сб. науч. тр. – К.: Киев. гос. пед. ин-т иностр. 
яз., 1983. – с. 4-12.



146

4. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 
1988. – 339 с.

5. Почепцов Г. Г. Прагматика текста // Коммуникативно-прагматические и семанти-
ческие функции речевых единиц: Сб. науч. тр. - Калинин, 1980. – с. 5-10.

6. Пушкин А. А. Прагмалингвистические характеристики дискурса личности // 
Личностные аспекты языкового общения: Сб. науч. тр. – Калинин, 1989. – с. 45-54.

7. Шаховский В. И. Эмотивная семантика слова как коммуникативная сущность // 
Коммуникативные аспекты значения. – Волгоград: Изд-во Волгоградского ун-та, 1990. –  
с. 29-39.

8. Боцман А. В. Прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі ан-
гломовних інструкцій до вживання лікарських препаратів): Автореф. дис… канд. філол. 
наук. – К., 2006. – 20 с.

9. Коваль Н. Є. Мовні засоби аргументацї в юридичному дискурсі (на матеріалі ан-
гломовних законодавчих та судових документів): Дис. … канд. філол. наук. – Одеса, 
2007. – 187 с.

10. Константінова О. В. Структурно-семантичні особливості термінів оподаткування 
в американському і британському варіантах сучасної англійської мови: Дис. … канд. фі-
лол. наук. – К., 2004. – 211 с.

11. Лиса Н. С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака (на 
матеріалі англомовної реклами): Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Львів, 2003. – 18 с.

12. Вострова С. В. Лінгвокогнітивні та комуніктивно-прагматичні особливості сучас-
ного англомовного медичного дискурсу: Дис. … канд. філол. наук. – К., 2003. – 201 с.

13. Философский словарь (под редакцией И. Т. Фролова). – М.: Политиздат, 1981. – 
445 с.

14. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М. : Советская 
энциклопедия. 1966. – 606 с.

15. Почепцов Г. Г. О месте прагматического элемента в лингвистическом описании // 
Прагматические и семантические аспекты синтаксиса: Сб. науч. тр. – Калинин, 1985. – с. 
12-18.

16. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: 
Советская энциклопедия, 1990. – с. 136-137.

17. Паршин П. Б. Понятие идеополитического дискурса и методологические осно-
вания политической лингвистики - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www/
electronics.ru//biblio//parshin/htm/Архив 23 марта 1999. – Название с экрана.

18. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Пере-
мена, 2004. – 390 с.

19. Демьянков В.З. Событийность в языке средств массовой информации // Язык 
средств массовой научной конференции. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 25-27.10.2001. –  
с. 59-60.



147

УДК 81’0:811.161.2+811.111
Драпак О.З.

(Чернівці, Україна)

інтЕрнаЦіонаЛЬні тЕрміни та оКрЕмі ЇХні ЕЛЕмЕнти  
у СЛовниКовому СКЛаді уКраЇнСЬКоЇ мови  
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У статті визначаються основні групи і типи інтернаціональних слів у складі укра-
їнської мови пострадянського періоду, а також розглядаються певні процеси, які відбу-
ваються у вказаній тематичній групі досліджуваного часового відрізку у публіцистиці і 
у повсякденному вжитку.

Ключові слова: інтернаціональний, термін.
В статье определяются основные группы и типы интернациональных терминов 

в составе украинского языка постсоветского периода, а также рассматриваются 
определённые процессы, которые происходят в указанной тематической группе иссле-
дуемого временного отрезка в публицистике и в повседневном употреблении.

Ключевые слова: интернациональный, термин.
The article considers general groups and types of international words in the  Ukrainian 

language of the post-Soviet period in mass media and everyday use. The author scrutinizes 
certain processes, which happen in the indicated group of terms. 

Key words: international, term.

Кожна конкретна мова використовується як засіб спілкування не лише тих людей, 
для яких вона є рідною, але й для інших осіб, які лише вивчають цю мову або вимушені 
послуговуватися нею за умови відсутності іншого способу порозуміння. Інколи це за-
вдання виявляється дуже складним. Значну допомогу у процесі спілкування різномовних 
осіб можуть надати наявні у кожній лексичній системі і зрозумілі переважній більшості 
людей інтернаціоналізми. У пострадянський період процес передачі інформації за допо-
могою інтернаціональних термінів особливо актуальний у зв’язку із значною міграцією 
людей як в Україну, так і за її межі і у зв’язку із незнанням переважною частиною україн-
ців англійської мови, а іноземцями – української. Конкретна стаття має за мету дослідити 
(охарактеризувати) ситуацію з вживанням в українській мові у досліджуваний період 
інтернаціоналізмів (виявити популярні у використанні терміни і процеси, які відбува-
ються у процесі їхнього функціонування, а також механізм насичення української мови 
пострадянського періоду названими вище номенами) і оцінити можливості української 
мови для виконання цього завдання.

В українській мові досліджуваного періоду слід відзначити активний процес заміни 
давновідомих слів інтернаціональними термінами. У зв’язку із незначними перетворен-
нями, пов’язаними із повсякденним життям забезпечених українців середнього класу, 
відбуваються лексичні перетворення у сфері загальновживаної лексики і економічної 
термінології, пов’язаної із банківською справою.

©  Драпак О.З., 2011
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У сфері банківської справи термін «рахунок» замінюється лексичною одиницею «де-
позит» із аналогічним значенням. Українська мова поповнюється назвами термінових 
грошових переказів: Вестерн Юніон, Western Union, ПриватМані, PrivatMoney, Мані-
Грам, MoneyGram, які в українській мові відтворюються графічними засобами україн-
ської і англійської мов. Серед автолюбителів стали популярними терміни: «автоцивілка» 
та «каско» як назви форм страхування автомобілів.

Підвищення рівня життя сприяє зниженню актуальності культури міських «низів» і 
відходу до складу рідковживаних таких понять як андеграунд та хіпі. Рідше зустрічаєть-
ся як назва стилю термін «кантрі». Натомість надійні позиції за ступенем популярності 
посідає термін «гламур» (відповідник цього терміна у англійській мові (glamour) має 
значення: 1) чари, чарівність; чарівливість; 2) романтичний ореол; 3) ефект, ефектність; 
зачаровувати) як вираження думок, способу і сенсу розрекламованого засобами масової 
інформації життя окремих представників суспільства досліджуваного періоду.

Термін ароматерапія (aromatherapy, лікування запахами, терапія з використанням 
ефірних олій), дуже популярний до 1990-х років, у пострадянський період поступається 
позиціями перед терміном «спа». Лексична одиниця «спа» в українській мові, як і тер-
мін «аромотерапія», позначається і за допомогою  засобів графічної системи української 
мови, і за допомогою засобів графічної системи англійської мови (spa) і має значення : 1) 
джерело з мінеральною водою; 2) курорт, оздоровниця з мінеральною водою. На почат-
ку третього тисячоліття в Україні відбувається активне перейменування салонів краси і 
саун на спасалони.

Окремі лексичні одиниці-номени певної популярної продукції зустрічаються як у ре-
кламних оголошеннях, так і на упаковці цих предметів вжитку. Маркуються такі предме-
ти вжитку як за допомогою засобів графічної системи української мови, так і англійської. 
Незалежно одне від одного  використовується маркування: макарони, macaroni, спагетті, 
spaghetti як назва макаронних виробів; пельмені і равіолі як назва пельменів. У друко-
ваних виданнях можна одночасно побачити написи: крем і cream, сигарета і cigarette, 
ментол і menthol, татуювання і tattoo. Як назва магазину вишуканого жіночого одягу ви-
користовується фраза pretty woman. І хоча багатьом мешканцям України значення слова 
pretty (гарний, миловидний) достаменно невідоме, вони підходять до його розуміння як 
справжні носії англійської мови – через особисті відчуття і враження, – як діти, які крок 
за кроком усвідомлюють значення кожного нового для них слова.

У громадських місцях також зустрічаються надписи як українською, так і англій-
ською мовами. Ці назви у двох мовах інколи відмінні і графічно, і  фонетично, але усім 
зрозумілі. Для назви магазину в Україні інколи використовується лексична одиниця shop. 
Ательє називається за допомогою термінів: ательє, салон і salon. Для назви студії інколи 
використовується номен studio. У назвах автошкіл, шкіл танців та інших навчальних за-
кладів також зустрічаються надписи як українською, так і англійською мовою. Тому по-
ряд цілком автономно функціонують лексичні одиниці школа і shool.

 У пострадянський період завдяки тому, що англійська мова давно стала засобом 
міжнародного спілкування, і завдяки тому, що англомовні фільми інколи транслюються 
по телебаченню без перекладу, загальновживаний словниковий склад української мови 
поповнився іншомовною лексикою та фразеологічними одиницями, позначеними гра-
фічними засобами англійської мови. Слова: busy (зі значенням «зайнятий»), cool (зі зна-
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ченнями: “прохолодний, свіжий, добрий, добре»), dear (зі значенням «дорогий»), fresh (зі 
значеннями: «свіжий; свіжий сік»), help (зі значеннями: «допомагати, сприяти»), money 
(зі значенням «гроші»), no, not (зі значенням «не, ні»), party (зі значенням «вечірка»), 
really (зі значенням «дійсно»), speak (зі значеннями: «говорити, розмовляти»), speed (зі 
значенням швидкіть), teacher (зі значенням «учитель»), understand (зі значенням «ро-
зуміти»), yes (зі значенням «так») – найуживаніші представники цієї групи. Найбільш 
уживані фразеологічні одиниці з цієї групи: credit card (кредитна картка), don’t worry 
(не хвилюйтесь), no smoking (не курити), of course (звичайно), public relations (зв’язки з 
громадськістю). Майже всі номени з цієї підгрупи – це дублери понять,відомих в україн-
ській мові. Лексичні і фразеологічні одиниці позначають відомі до досліджуваного істо-
ричного періоду поняття (звичайно, не курити, не хвилюйтесь), явища, які до досліджу-
ваного історичного періоду не вважались новими, але на них ніколи так не акцентувалась 
увага (зв’язки з громадськістю) і реалії, які для досліджуваного періоду відносно нові 
(кредитна картка).

У зв’язку із постійним транслюванням по телебаченню англомовних фільмів на по-
бутову тематику в українській мові можна зустріти без перекладу такі англійські назви 
продуктів харчування, як: chicken (курка), coffe (кава), milk (молоко), salt (сіль), soup 
(суп), sugar (цукор), а також слово lunch (ленч, другий сніданок, легка закуска, снідати).

Разом із назвами відомих парфумів в українській мові несвідомо, як назви цих пар-
фумів, функціонують без перекладу лексичні одиниці escape (зі значенням 1) утекти, 
уникнути, врятуватися, виділятися, звітрюватися, вивітрюватися, випадати; 2) втеча, по-
рятунок, перен. відхід від дійсності), poison (зі значенням 1) отрута, отруйний, отрутний; 
2) отруювати, псувати, розбещувати).  

Слово toxic (зі значенням отруйний, токсичний, отрута) увійшло до складу україн-
ської мови у зв’язку із постійним транслюванням по радіо і по телебаченню кліпу відо-
мої англомовної співачки (слово кліп (англ.. clip - короткий кіносюжет, призначений для 
показу по телебаченню, який ілюструє (представляє) естрадну пісню) – також інтернаці-
оналізм, який увійшов до складу української мови у досліджуваний період). 

За формою побудови і використання інтернаціоналізми, які зустрічаються  у до-
сліджуваний період у складі української мови і відтворені засобами графічної системи 
української мови, поділяються на дві основні групи.

Перша група – це повні інтернаціоналізми, що повністю співпадають у фонетичному 
чи у графічному вигляді в українській і в англійській мовах: аспірин (aspirin), джем (jam), 
док (dock), жалюзі (jalousie), кактус (cactus), коктейль (cocktail), мелодрама (melodrama), 
меморандум (memorandum), ментор (mentor), мінімум (minimum), ордер (order), парк 
(park), пас (pass), ректор (rector), скандал (scandal), шоу (show).

Друга група – це інтернаціоналізми, які в українському і у англійському варіантах ма-
ють певні відмінності у побудові основи (переважно, це різні суфікси) чи у наявності або 
у відсутності в одній із мов закінчення чи суфікса: антибактеріальний (antibacterial), кон-
церт (concert), аромат (aroma), культура (culture), лекція (lecture), меломан (melomaniac), 
менталітет (mentality), мінімальний (minimal), національність (nationality), провізія 
(provision), публікація (publication), публіцист (publicist), пульверизація (pulverization), се-
рія (series), спеціальний (special), станція (station), таблетка (tablet), тотальний (total), фасон 
(fashion), фешенебельний (fashionable), хамелеон (chameleon), центральний (central).
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Дуже часто в інтернаціональних термінів є й інші назви, інколи теж інтернаціоналіз-
ми, які у досліджуваний період не втрачають свої позиції за ступенем активності / пасив-
ності використання. Так, у терміна локомотив (англ. locomotive) в українській мові є від-
повідник паровоз. Термін мембрана (англ. membrane) і в українській, і у англійській мові 
має відповідник діафрагма (англ. diaphragm). У терміна монумент (англ. monument) є від-
повідник меморіал (англ. memorial), а також пам’ятник. Термін прогрес (англ. progress) в 
українській мові має такі активновживані відповідники: 1) розвиток, рух уперед, поступ; 
2) просування; 3) досягнення, успіхи; 4) просувати, розвиватися, удосконалюватися; 5) 
робити успіхи. У терміна пульверизатор (англ.. pulverizer) в українській мові існує актив-
новживаний відповідник розпилювач. Термін тотальний (англ. total) в українській мові 
має відповідники: весь, повний, цілий. 

Функціонування в українській мові досліджуваного періоду інтернаціональних тер-
мінів інколи супроводжується неповним збігом і навіть повною протилежністю значень 
окремих термінів в українській і в англійській мовах. Таким чином, вживаний в україн-
ській мові термін блокнот (щоденник) у досліджуваний період замінюється терміном, 
запозиченим з англійської мови, органайзер (organizer). В українській мові терміном гос-
піталь позначають медичні заклади для стаціонарного лікування військовослужбовців. В 
англійській мові семантика терміна hospital дещо ширша. Вказаною лексичною одини-
цею в англійській мові позначають також усі лікарні для цивільного населення. Терміни: 
інтелігент, інтелігентний, інтелігентність, інтелігентно (англ.. intelligence, intelligent та 
ін.) - в українській мові втрачають початкову семантику. Основне значення, з яким ці 
слова останнім часом вживаються в українській мові, – це вихований, культурний (який 
добре поводиться). Проте це значення не повністю відповідає англійським термінам із 
ключовим (основним) значенням «розум, інтелект, розумові здібності», похідним з ла-
тинської мови (лат. intelligens (intelligentis) – знавець, фахівець). В українській мові тер-
мін софа використовується для маркування окремого виду диванів – широких м’яких 
низьких нерозкладних зі спинкою і поруччям. В англійській мові терміном sofa позна-
чається будь – який диван. В англійській мові термін file має значення: 1. 1) пака, карто-
тека, (канцелярська) справа; 2) файл (як комп’ютерний термін); 2. 1) підшивати (папери); 
подавати (документи); 3) прийняти замовлення. В українській мові, як і у англійській, 
слово файл – це комп’ютерний термін, а також канцелярський зі значенням «поліети-
леновий пакет для листка паперу». В англійській мові термін treat використовується, в 
основному, зі значенням «лікувати». В українській мові термін третирувати (зі спільним 
з англійським терміном елементом «трет») має повністю протилежне значення (1. пога-
не, жорстоке ставлення; 2. погано, жорстоко ставитись).

Внаслідок інтенсивного функціонування в українській мові багатьох запозичень з 
англійської мови, українська мова у досліджуваний період почала паралельно з інтерна-
ціоналізмами запозичати і процес позначення одним словом різних частин мови. Таким 
чином, лексичну одиницю cool в українській мові можна перекласти іменником (про-
холода, свіжість, спокійність, холоднокровність), прикметником (прохолодний, свіжий, 
спокійний), дієприкметником (охолоджений), прислівником (добре, прохолодно, холод-
нокровно), дієсловом (охолоджувати, освіжати). Елемент терміна спід–інфо спід (англ.. 
speed) можна перекласти у формі іменника (швидкість, прудкість, успіх та ін.), прикмет-
ника (швидкий, прудкий, успішний), дієприкметника (пришвидшений), прислівника 
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(швидко, прудко, успішно), дієслова (поспішати, (швидко) іти, прискорювати, збільшу-
вати (випуск продукції), заст. досягати успіхів, квапити, підганяти). Термін файл (англ.. 
file) в українській мові виконує функції іменника і має відповідні значення (файл, карто-
тека, справа). Проте у процесі інтеграції української і англійської мов терміном файл не-
вдовзі може стати можливим виконання функцій і позначення дієслова (із семантичним 
наповненням «підшивати, подавати, приймати замовлення») і дієприслівника (зі значен-
нями: поданий, підшитий, приєднаний до справи, введений до картотеки).

У досліджуваний період, у зв’язку з ознайомленням з українською культурою пред-
ставників світового співтовариства, окремі терміни, такі як: борщ (borsch), вареники 
(vareniki) та інші номени, як назви реалій української дійсності, за посередництвом ан-
глійської мови поступово входять до лексичних систем інших мов. У зв’язку з тим, що 
в Україні не діє закон про державну мову, у державних закладах іноді використовується 
російська мова. Тому в англійську мову разом із літературним складом української мови 
інколи потрапляють і російські терміни, вживані в україномовному середовищі. Форма 
множини у таких лексичних одиниць іноді притаманна англійській мові (атработкас, за-
чьоткас - ці терміни інколи використовують іноземні студенти, які навчаються в Україні).  

У зв’язку із надмірною популяризацією в Україні у досліджуваний період інтерна-
ціональних термінів та із складністю процесу сприйняття (і запам’ятовування) великої 
кількості інформації у подальшому у процесі спілкування можливе більш активне залу-
чення окремих діалектизмів на зразок файний, файно, файненький, файненько, що міс-
тять спільні з англійською мовою (fine) і відмінні від літературного варіанту української 
мови (гарний, гарно, гарненький, гарненько) компоненти основи.

З огляду на інформацію, констатовану вище, можна зробити висновок про те, що 
рівень життя українського суспільства відповідає рівню (і сфері) лексичного оновлення 
словникового складу української мови. Зміни у конкретних тематичних групах лексики 
відображають конкретні процеси у суспільстві, яке послуговується досліджуваною мо-
вою. Мотиваційною базою наповнення української мови інтернаціоналізмами та їхніми 
елементами у пострадянський період в основному стали: відкритість кордонів, вільне 
розповсюдження інформації і злиття України з іншою, забезпеченою частиною світового 
співтовариства з його проблемами та інтересами, інколи зовсім відмінними від тих, які 
були в українців до досліджуваного історичного періоду. Підгрупа інтернаціональних 
термінів у словниковому складі української мови пострадянського періоду характери-
зується:

- поповненням новими складниками;
- продовженням функціонування термінів, які увійшли до неї у попереднє стосовно 

досліджуваного десятиліття;
- відходом термінів, які маркують неактуальні для розглянутого періоду поняття до 

розряду рідковживаних.
Терміни, що увійшли до складу української мови чи просто активізувались у її скла-

ді, є повними відповідниками в українській і в англійській мовах і такі, що мають певні 
відмінності у побудові основи чи у наявності або у відсутності у одній із мов закінчення. 
Ці терміни в українській мові відтворені як засобами графічної системи української, так і 
англійської мови. Внаслідок входження до української мови окремих інтернаціоналізмів 
для української, як і для англійської лексичної системи, стає притаманним процес мар-
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кування одним словом різних частин мови (іменників, прикметників, дієприкметників, 
прислівників і дієслів). Крім того, у досліджуваний період з’явилися передумови для 
проникнення української лексики у словникові системи інших мов. 
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Статья посвящена рассмотрению в сравнительно-сопоставительном аспекте осо-
бенностей фонетических терминов белорусского языка по отношению к русскому языку 
с точки зрения обнаружения общих и специфических черт в их составе. 

Ключевые слова: белорусский язык, русский язык, фонетика, термин.
The article analyzes the peculiarities of phonetic terms of the Belarusian language in 

comparison with the Russian language from the point of view of finding common and specific 
features in their structure.

Key words: the Belarusian language, the Russian language, phonetics, term.

Изучение языков в сравнительном аспекте приобретает все большую актуальность в 
современной лингвистике. Интенсивному сравнительному исследованию подвергаются 
различные уровни и группы неродственных и родственных языков. Такой подход по-
зволяет обнаружить как общие, так и отличительные черты языков сравнения. Особый 
акцент делается на выявлении языковых специфических черт, поскольку это предо-
ставляет возможность говорить о лингвистическом разнообразии средств выражения 
и формирования мысли, а также о существовании многочисленных своеобразных  (и 
многообразных) форм отражения окружающей действительности в языке. Как отмечает 
В.Н.Манакин [1: 5], сопоставительный анализ языков предполагает познание различных 
языковых картин мира и неповторимых культур, национальной специфики восприятия 
человеком мира и осознание своего мира в нем. 

Для определения языковой специфики лингвистами используются различные мето-
ды исследования: сравнительный, сопоставительный, типологический, контрастивный, 
которые дифференцируются как временными рамками объекта рассмотрения и выдвига-
емыми учеными целями, так и реальными практическими задачами, стоящими перед на-
укой. В частности, А.А.Реформатский считал, что сравнительный метод «ориентирован 
на обнаружение подобного, второй (сопоставительный) – на обнаружение различного» 
[2: 23-24]. В.Скаличка делал акцент на количественные параметры, положив в основу 
типологического исследования идею о сравнении отдельных компонентов системы в 
как можно большей номинации языков (или даже во всех языках), сопоставительная же 
лингвистика, по его мнению, должна сравнивать только два языка, но по всем параме-
трам [3: 27-31]. Контрастивная (конфронтативная) лингвистика связывается многими ис-
следователями (Р.Ладо, Р.Дж.Ди Пьетро, Ч.А.Фергюсон, Л.Дежё и др.) с дидактическими 
проблемами, которые нашли свое отражение в грамматиках и работах по типологии не-
родственных языков. В действительности, как правило, эти направления не изолированы 
друг от друга, все они объединяются целью получения знаний об одном и том же объекте –  
языковых системах и процессах.   

Особая роль сравнительно-сопоставительному изучению белорусского и русского 
языков отводится в Беларуси, где наблюдается активный билингвизм и два языка – бело-
русский и русский – являются государственными. Статус государственных белорусский 
и русский языки получили в соответствии с результатами референдума, проведенного в 
1995г. 

На наш взгляд, при изучении белорусской и русской фонетической терминологии 
необходимо последовательно сопоставить входящие в них единицы, причем сравне-
ние должно проводиться, по возможности, как сравнение различных терминосистем. 
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А.А.Реформатский отмечал: «Терминологическая наука – это не только факт самой на-
уки, но и факт того или иного языка, который в нашу эпоху не может быть ненацио-
нальным. Здесь корень многих терминологических контроверз и трудностей, чего нельзя 
забывать …» [4: 342].

Первичную основу языка составляет его фонетическая система. «Фонетика (греч. 
phone ‘звук’, phonetikos ‘звуковой, голосовой’) – раздел языкознания, изучающий звуко-
вой строй языка (звуки речи, правила их сочетаемости в слове и потоке речи, звуковые 
законы, позиционные и исторические чередования, а также ударение и интонацию). Тер-
мин фонетика употребляется также в значении самой звуковой стороны языка (фоне-
тика русского, белорусского, польского языков)» [5: 676]. Как показывают наблюдения, 
именно на этом уровне закладываются специфические явления языка. Например, языки 
отличаются количественным составом звуков, в частности, гласных: если в белорусском 
языке 6 гласных звуков, то в абхазском только две -- [а] и [э], а в убыхском (абхазско-
адыгская группа языков) – единственный гласный [а]. 

Все фонетические явления находят отражение в терминологии, которая формируется 
в каждом из языков, с одной стороны, в соответствии с грамматическими законами, с 
другой стороны, -- с учетом требований, предъявляемых к термину как к единице осо-
бого уровня, связанной с определенной терминологической системой. Покажем, какие 
группы белорусско-русских терминологических соответствий представляется возмож-
ным выделить в фонетической системе терминов.

1. Термины идентичные, то есть полностью совпадающие как в плане содержания, 
так и в плане выражения: акут, сегмент, альвеола, такт и др.

2. Термины, совпадающие в плане содержания, но имеющие различия графического, 
орфографического и аффиксального характера: аканне – аканье, аглушэнне – оглушение, 
азванчэнне – озвончение, афрыката – аффриката, фанетыка – фонетика, гук – звук, 
галосны – гласный, цвёрдасць – твердость, мяккасць – мягкость, глухi (зычны) – глухой 
(согласный), звонкi (зычны) –  звонкий (согласный), дрыжачы гук – дрожащий звук, са-
норны гук – сонорный звук шчылiнны гук – щелевой звук, пярэднеязычны гук – переднея-
зычный звук, адкрыты склад – открытый слог, дзеканне – дзеканье, цеканне -- цеканье 
и др.

3. Термины, совпадающие в плане содержания, но различные в плане выражения: 
нацiск – ударение, зычны (гук) – согласный – (звук), паднябенне – нёбо, (гукавая) хваля –  
(звуковая) волна, вымаўленне – произношение, перашкода – преграда, спараджэнне / ут-
варэнне( гука) – образование (звука), моцная (пазiцыя гука) – сильная (позиция звука), 
выбухны зычны – взрывной согласный, склад – слог и др.

4. Термины, не имеющие однозначных эквивалентов в рассматриваемых языковых 
системах: падоўжаны зычны – удлиненный / долгий / двойной  согласный, прыстаўныя 
галосныя і зычныя – приставные / вторичные гласные и согласные; редуцированные 
гласные – рэдукаваныя галосныя. 

Как показывают наблюдения, термины второй и третьей групп составляют основной 
фонд белорусской и русской фонетической терминологии. Созданы они, как правило, 
на базе лексического состава родных языков. Одной из причин несовпадения терминов 
является такой способ их образования, как калькирование, при котором наиболее четко 
проявляются специфические национальные черты обозначения специальных понятий. 
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Относительно небольшие в количественном отношении первая и четвертая группы име-
ют свои особенности. Термины первой группы – это в основном заимствованные но-
минации. В силу имеющихся графических и грамматических особенностей каждого из 
языков, по законам которых оформляются заимствования, совпадения внешней стороны 
терминов происходят достаточно редко. 

Определенная специфичность белорусского и русского языков стала основанием 
для различий в системе терминологических номинаций, представленных в четвертой 
группе. Так, отсутствие в фонетической системе русского языка такого явления, как   
падаўжэнне зычных, исторически возникшего в белорусском языке в интервокальной 
позиции в пределах одной морфемы на месте сочетания мягкого согласного с [j] (суд-
дзя, вяселле  сравн. в русск. судья, веселье), обусловило и отсутствие в русском языке 
специального термина для названия белорусской фонетической реалии. Данные в «Сло-
варе лингвистических терминов» О.С.Ахмановой [6:140, 484 ] термины долгий  соглас-
ный, удвоенный согласный соответствуют белорусскому только в плане орфоэпии –  
в бел.: доўгі зычны. В работе Н.А.Кондрашова «Славянские языки» для обозначения 
белорусских падоўжаных используется термин долгие согласные [7: 97]. В «Слоўніку 
лінгвістычных тэрмінаў» П.У.Сцяцко, М.Ф.Гуліцкага, Л.А.Антанюк подается калькиро-
ванный термин – удлиненный согласный  [8: с. 201].  Относительно термина прыстаўныя 
галосныя и зычныя, обозначающих фонетическое явление, характерное для белорусского 
языка (сравн.: белор. ільняны, аржаны, вуха, вока, гэты и русск.: льняной, ржаной, ухо, 
око, этот) следует заметить, что в словаре О.С.Ахмановой отсутствует эквивалентный 
русский термин, в книге Н.А.Кондрашова употребляется термин вторичные согласные 
(о гласных ничего не сказано), а в словаре белорусских лингвистических терминов, как 
и в случае с падоўжанымі зычнымі, приводится калькированный термин – приставные. 
Что касается термина редуцированные гласные  –  рэдукаваныя галосныя, то здесь мы 
можем говорить о наличии терминологического эквивалента при полном отсутствии в 
современном белорусском языке редуцированных гласных звуков. Термин рэдукаваныя 
галосныя в белорусском языке употребляется как номинация для обозначения гласных 
неполного образования в общевосточнославянском языке или при описании гласных в 
слабой позиции в современном русском языке. Группа указанных терминов достаточно 
немногочисленна.

Таким образом, терминологический фонд фонетических терминов белорусского и 
русского языков достаточно разнообразен, в нем присутствуют терминологические еди-
ницы как сходные в сравниваемых системах, так и специфические.
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УДК 811.11-112:81’42 
Беззубова О.О.
(Київ, Україна) 

ЗаПоЗичЕннЯ у СКЛаді німЕЦЬКомовниХ СмС-ПовідомЛЕнЬ

В статті розглядаються особливості запозичення лексичних одиниць та їх вико-
ристання в мові молоді. Доводиться прямий вплив англомовних запозичень на розвиток 
німецької мови в смс-комунікації. Пропонується розподіл системно-мовних чинників за-
позичень. 

Ключові слова: смс-повідомлення, мова молоді, лексична одиниця,  запозичення, де-
нотат, номінативна функція, стилістична функція.

В статье рассматриваются особенности заимствования лексических единиц и 
их использование в языке молодежи. Доказывается прямое влияние англоязычных за-
имствований на развитие немецкого языка в смс-коммуникации. Предлагается деление 
системно-языковых факторов заимствований. 

Ключевые слова: смс-сообщение, язык молодежи, лексическая единица, заимствова-
ние, денотат, номинативная функция, стилистическая функция.  

The article views the peculiarities of the borrowing of the lexical units and their usage in 
the language of youth. The direct influence of English loanwords on the development of the 
German language in SMS-communication is proved. 

Key words: SMS-message, language of youth, lexical unit, borrowing, loanword, denota-
tion, nominative function, stylistic function.   

Науково-технічний прогрес кінця XX століття зумовив модернізацію комунікатив-
них відносин суспільства – виникнення опосередкованих форм комунікації вплинуло на 
спосіб комунікації та породило новий тип комунікативного простору, який користуєть-
ся широкою популярністю та спричиняє перебудову мови. Прискорення темпу і ритму 
фізичної, психічної, ментальної активності життя суспільства призводить до трансфор-
мацій мови на лексико-семантичному рівні та розширення її нестандартного, іноді не-
нормативного словникового складу. 

Увагу таких зарубіжних мовознавців, як Я. Андротсополос, Н. Дерінг, К. Дюршейд, 
П. Ресслер, Й. Хефліх, А. Ціглер, П. Шлобінскі та інших привертає смс-повідомлення 
як один з найбільш розповсюджених серед молоді медіа-засобів. Німецькомовні смс-
повідомлення є перспективним об’єктом міждисциплінарного підходу, їхнє дослідження 
дозволить вирішити ряд актуальних проблем лінгвістики. 

В межах природної мови існує декілька підсистем лексичного характеру з елемента-
ми «штучних» знакових систем, що створюють начебто спеціальні мови. Сюди належать 
мови наук, які відзначаються своєрідністю у вживанні загальнонародних елементів, що 
вводять в загальнонародну мову низку своїх елементів структури або включають в свої 

мова і ЗаСоБи маСовоЇ КомуніКаЦіЇ
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семіотичні підсистеми елементи загальнонародної мови. Такими ж підсистемами є діа-
лекти, різного роду арго, мовленнєві стилі та інші мікросистеми, що ґрунтуються майже 
повністю на граматичній будові національної загальнонародної мови [1: 46-47]. 

На літературній мові та відхиленнях від норм на всіх її рівнях базується німецька 
мова молоді, сукупність специфічних складових якої дозволяє розглядати її як особливу 
мовну систему. Молодь свідомо відмежовується у своїй манері розмовляти від стандарт-
ної мови, перш за все, через створення та використання незвичних виразів [2: 3]. Врахо-
вуючи ці умови, мову молоді зараховують, з однієї сторони, до спеціальних та професій-
них мов, з іншої, оскільки молодь протистоїть втручанню в її мову представників інших 
вікових груп, мову молоді можна зарахувати до таємних мов, як, наприклад, злодійський 
жаргон, штучна мова дітей, групові мови, якщо вони вживаються певною суспільною 
групою [5]. Позначення денотатів у мові молоді відзначаються експресивністю, оцінніс-
тю, метафоричністю та існуванням паралельно з їхніми нейтральними еквівалентами.

Поступово мова молоді проникає з неформальної сфери спілкування в сферу масової 
комунікації. На сьогоднішній день німецька мова молоді є розповсюдженим явищем не 
тільки в усному розмовно-просторічному мовленні, а й в художній літературі, засобах 
масової інформації та нових формах письмово-опосередкованої комунікації, в яких вона 
набуває додаткових мовних характеристик. В смс-повідомленнях, що представляють 
комунікативно-мовне середовище, відображається пошук нових форм мови за рахунок 
спрощення її фонетики, морфології, лексики та синтаксису. Тексти смс-повідомлень мо-
лоді розкривають процеси та механізми письмового мовлення, що в смс-текстах дорос-
лих імпліковані або взагалі відсутні. Конфіденційність інформації та переважно дружні 
відносини смс-комунікантів уможливлюють розкріпачення індивіда, яке проявляється в 
порушенні постулатів мовних норм. 

актуальність статті обумовлена відсутністю в лінгвістичній науці єдиного погляду 
мовознавців на мову молоді та її складові. 

об’єктом дослідження виступає мова молоді в структурі смс-повідомлень.
Предметом дослідження є запозичені лексичні одиниці мови молоді та їх функціо-

нування в смс-повідомленнях. 
мета статті полягає у виявленні особливостей англіцизмів в аспекті смс-комунікації. 
В мовленні молоді спостерігається неоднакове співвідношення літературної мови та 

складових мови молоді – сленгізмів, жаргонізмів, вульгаризмів, діалектизмів, вузько-ре-
гіональних рис – регіоналізмів і т.д. Вітчизняні та зарубіжні германісти відзначають, що 
сьогодні німецька мова зазнає особливо інтенсивного впливу з боку англійської мови, 
насамперед її американського варіанту, що знаходить свій прояв на фонологічному, лек-
сичному та семантичному рівнях [4]. Постійне поповнення лексичного рівня німецької 
мови та мови молоді, зокрема, шляхом запозичення англомовних слів є ознакою безпе-
рервного, закономірного розвитку мови. Запозичення відбувається здебільшого з таких 
сфер життя, як спілкування, мода, спорт, музика [6: 28], комп’ютерне забезпечення і т.д. 

Такі країни, як США та Великобританія характеризуються статусом інноваційних 
країн і перебувають в стані постійного пошуку, винайдення новітніх інформаційно-тех-
нічних систем та засобів, що зумовлює інтенсифікацію термінології англійської мови та 
її інтеграцію в інші мови. Запозичення терміносистем виконують в мові-реципієнті зде-
більшого номінативну функцію – задовольняють потребу в найменуванні нового об’єкта 
або поняття сучасного суспільства. 
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Досягнення в області передових технологій уможливили виникнення мобільно-
го зв’язку та служби передачі коротких текстових повідомлень Short Message Service 
(SMS), що є бездротовим сервісом та за допомогою якого переданий наступний текст 
повідомлення «Ich habe grad einen harten Kampf mit meinem Inneren geführt, ob ich dir nun 
ne sinnlose sms schreiben soll oder nicht.Der Wille hat gewonnen…der Verstand verloren.». 

Запозичений з англійської мови іменник ‘SMS’ використовується для позначення да-
ної служби мобільного зв’язку та її продукту – текстових повідомлень – ‘ne sinnlose sms 
schreiben‘. В тексті смс-повідомлення англіцизму ‚Sms’ передує німецький неозначений 
артикль eine у формі аферезису ‘ne‘ та прикметник ‘sinnlose‘, граматичні форми яких 
вказують на набуття даним іменником категорії жіночого роду. Написанням іменника 
Sms з маленької літери та відсутністю пробілу між двома реченнями – ‘nicht.Der‘ – авто-
ром повідомлення порушено норми правопису німецької мови. 

Здійснення дзвінків та надсилання коротких текстових повідомлень є основними 
функціями мобільної комунікації. Важливість відправлення смс-повідомлень та їхнє пе-
ретворення на розповсюджений спосіб комунікації підтверджено виникненням похідно-
го дієслова «simsen» зі значенням «надсилати смс», наприклад: 

Weisste wie ätzend das ist, wenn man von den gesamten Vorlesungen nur 50% besucht hat? 
Von den 50% hat man 20% geschlafen. Dann hat man sich von den restlichen 30% sich 10% 
unterhalten und in der Regel von den übrigen 20% noch 10% gesimst. Dann bleiben noch 10% 
übrig, von denen ich wiederrum noch 5% telefoniert habe. 

Дієслово «simsen», яке у повідомленні представлене формою дієприкметника 
(Partizip II) ‘gesimst‘, набуло характеристики слабкого дієслова. 

Широко вживаною в німецькій мові є запозичена одиниця ‚Handy’ для позначення 
мобільного телефону, яка є так званим «несправжнім» англіцизмом (Scheinanglizismus), 
тому що форма слова ‚Handy’ співпадає в англійській та німецькій мовах, але різниться 
значенням. Надання переваги англіцизму ‘Handy’ викликано стислістю форми виражен-
ня запозиченої одиниці в порівнянні з його німецьким еквівалентом ‘Mobiltelefon‘, на-
приклад: 

Hey, du hast mir gestern deine Handynummer gegeben und wolltest mir dein Handy dazu 
schenken. 

Англіцизм ‚Handy’ живе у німецькій мові за її законами та правилами; він отримав 
артикль відповідно до його німецькомовного еквівалента ‚das Mobiltelefon’ та сприйма-
ється як іменник середнього роду, якому в тексті повідомлення передує вжитий в однині 
знахідного відмінка присвійний займенник ‚dein’. 

Необхідно підкреслити, що запозичення відзначаються високою продуктивністю 
словотворчої активності, що проявляється у їхній здатності особливо шляхом слово-
складання утворювати нові лексичні одиниці. Складне слово жіночого роду ‚deine 
Handynummer‘, утворене за моделлю німецької мови, є так званим гібридним утворен-
ням, складовим компонентом якого виступає лексична одиниця іншомовного походжен-
ня – англіцизм ‚Handy’. 

У ініціальному повідомленні-запиті «wie heisst die app. wo man pizzläden finden kann? 
:/» адресант вживає скорочення ‘die app.‘ англійського ‚application’ для позначення «до-
датку», «доповнення», що можна завантажити з Інтернету на мобільний телефон та за 
допомогою якого можна знайти, наприклад, Pizzläden. у німецькій мові запозичена лек-
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сична одиниця ‘Application’ отримала артикль жіночого роду, проте в межах повідомлен-
ня зберегла написання іменника з малої літери, що є типовим для англійської мови. 

Починаючи з середини XX століття способи проведення дозвілля німецької молоді 
піддаються впливу молодіжних течій США – відбувається популяризація американської 
культури. Запозичення широко відображають реалії національно-культурного походжен-
ня, які поступово розширюють межі свого функціонування. В текстах смс-повідомлень 
групу запозичень представляють назви міжнародних корпорацій – мереж ресторанів 
фастфудів, як McDonald’s, Kentucky Fried Chicken та відповідно назви страв, напоїв, на-
приклад: 

У тексті «Wir sind grad bei mc donalds und D. isst nen chicken und ich liebe dich» адре-
сант повідомляє про актуальне місцезнаходження – ‚Wir sind grad bei mc donalds und 
D. isst nen chicken’ та освідчується у коханні – ‚und ich liebe dich’. Він вдається до вжи-
вання запозичення ‚mc donalds’ та запозиченої скороченої форми назви страви ‚Chicken 
McNuggets’ – ‘chicken‘, що отримала в повідомленні неозначений артикль чоловічого 
роду, вжитий в однині знахідного відмінка. Написанням запозичених іменників з малень-
кої літери автор порушив норми правопису німецької мови. 

В повідомленні «Kfc war schlecht oder so. Hab erstmal alles ausgekotzt.», що є опи-
сом справ адресанта – його самопочуття, абревіацією американської мережі ресторанів 
фастфуда Kentucky Fried Chicken – Kfc автор позначає частини обсмаженої в олії курки 
(шматочки курки та курині крильця) та коментує їхню якість – ‚Kfc war schlecht oder so.‘. 

В тексті повідомлення «Warum kann ich mich noch an alles erinnern? Und warum hat 
keiner die Nachos bezahlt?!» форма множини іменника Nachos є запозиченою одиницею з 
англійської мови та позначає страву «тортіл’я з сиром та перцем чілі».

Англіцизми ‚packs becks‘, ‚cola’ в тексті «vor mir steht ein kasten bier, ein 6 packs becks 
direkt hinter mir, rechts von mir ne 2 liter flasche sekt, links eine flasche cola……süße willst du 
nicht vorbeikommen?» є назвами популярних в Німеччині напоїв. Вживання запозиченого 
словосполучення ‘ein 6 packs becks‘ замість ‘Verpackung mit 6 Flaschen der Biermarke 
Beck’s‘ демонструє тенденцію до економії мовних засобів. Для автора повідомлення ха-
рактерним є написання з маленької літери іменників kasten (Kasten), bier (Bier), packs 
(Packs) becks (Becks), liter (Liter), flasche (Flasche), sekt (Sekt), cola (Cola), süße (Süße), що 
суперечить правилам німецького правопису. 

В інформативному смс-тексті «hab jetzt ein lippenpiercing!» адресант повідомляє про 
наявність пірсінгу англіцизмом Piercing, для якого в німецькій мові немає еквівалент-
ного слова і який можна передати тільки описовим зворотом «Körperverschönerung mit 
metallen Ringen oder Kügelchen». При цьому від запозиченого слова було утворено лек-
сичну одиницю – складне слово ‚Lippenpiercing‘, якому в тексті передує німецький нео-
значений артикль, вжитий в однині знахідного відмінка. Граматична форма запозиченої 
одиниці вказує на те, що «Lippenpiercing» сприймається в мові-реципієнті як іменник 
середнього роду, хоча його написання з малої літери в межах повідомлення є типовим 
для англійської мови. 

В розмовних німецькомовних текстах смс-повідомлень запозичення представляють 
собою іншомовні еквіваленти німецькомовних лексичних одиниць та виконують стиліс-
тичну функцію, надаючи тексту національно-культурної специфіки, наприклад: 
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Der hat doch letzte Woche, nach unserem Suffsex nie Zeit gehabt weil er meinte er müsse 
Fußball gucken/spielen. Wir hatten gestern Sex – nüchtern – hab ihm gefragt geschrieben ob 
er Bock hätte heute Abend, er meinte ‘eigentlich’ wollen sie Champions League schauen mit 
Freunden. Hab gesagt, das sei okay, ich fahr dann heim zu meinen Eltern über die Ferien und 
vllt. sehen wir uns ja im Sommersemester, dann meinte er plötzlich er könnte auch absagen und 
ob ich nicht erst Freitag fahren könnt, morgen hätte er auch Zeit! Ich hab Fußball geowned. 
Sex mit mir ist besser als Fußball :D Ich fühl mich wie Gott 

В тексті смс-повідомлення, що є детальним та відвертим описом відношень адресан-
та – представниці жіночої статі зі своїм другом, авторка вдається до вживання англіциз-
мів – Champions League, okay та geowned. ‚Champions League‘ з сезону 1992/93 року є 
офіційною назвою європейського клубного футбольного турніру, що проводиться під егі-
дою УЄФА – Союзу європейських футбольних асоціацій. Запозичене словосполучення 
вживається в тексті без артикля, хоча воно в німецькій мові набуло граматичної категорії 
жіночого роду. Еквівалентне словосполучення ‘Die Meister Liga’, перекладене з англій-
ської мови шляхом калькування, не відзначається широким застосуванням в німецькій 
мові. Англійський прислівник okay, що є розповсюдженою розмовною лексичною оди-
ницею, конкурентно співіснує з німецькомовними синонімами ‘gut‘ та ‚in Ordnung‘. Ді-
єслово own підпорядковується правилам німецької мови та відмінюється як слабке дієс-
лово, утворюючи при цьому форму дієприкметника за допомогою комбінації німецького 
префікса ge та англійського суфікса ed – geowned, що зумовлено особливостями системи 
англійської мови та утворенням дієприкметника минулого часу правильних дієслів ан-
глійської мови шляхом додавання закінчення -ed. В межах тексту повідомлення дієслово 
own розвило додаткове значення «перемагати», синонімічне дієслову ‘gewinnen‘. 

Адресант в повідомленні «Dein Lover tanzt grad wie ein Hühnchen ;)» позначає об’єкт 
розмови – коханого адресата англіцизмом ‘Lover’, що є розповсюдженою лексичною 
одиницею, в значенні якої закладені близькі, інтимні відношення. Запозичена одиниця 
‘der Lover’ є синонімом німецькомовним іменникам ‘der Liebhaber‘, ‚der Geliebte‘, ‚der 
Freund‘ та відзначається в порівнянні з ними своєю комунікативною чіткістю. 

В основі мови молоді закладені пізнання навколишнього світу, свобода самовира-
ження індивідуальності та здійснення комунікації. Молодь, як найбільш сприйнятлива 
до суспільних змін спільнота, активно використовує та надає перевагу в своєму мовлен-
ні запозиченим словам в порівнянні з їхніми німецькомовними синонімами. Соціально-
психологічною причиною запозичення виступає комунікативна актуальність позначува-
ного ним поняття, престижність іншомовного слова, порівняно з власним [3]. Запозичена 
лексика надає мовцю певної соціальної характеристики, нею індивід заявляє про свій 
культурний та суспільний авторитет, тобто вживання лексичних запозичень свідчить про 
бажання мовця показати себе обізнаним в сучасних мовних тенденціях. Наприклад: 

– Meine Mama hat grad meine Schuhe gefunden. Im Pool. 
– NE?! :D:D:D wie bitte sind deine Schuhe in den Pool gekommen? :D Hast noch ne runde 

Nachtschwimmen gemacht oder was? Den Gesichtsausdruck von deiner Mutter hätte ich zu 
gern gesehen :D:D

Англіцизм ‚Pool‘, який в німецькій мові вживається у значенні ‘der Pool eines Hotels/ 
im eigenen Garten’, отримав граматичну категорію чоловічого роду. Отже, англіцизми 
піддаються впливу мови-реципієнта, особливо у сфері граматичної та словотвірної сис-
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тем: зміни стосуються граматичних категорій іменників та дієслів роду – деякі з яких 
взагалі не властиві англійській мові, наприклад, категорія роду. Запозичені іменники 
включаються до системи морфологічних та синтаксичних парадигм німецької мови, 
використовуються з артиклем, підпорядковуються правилам німецької мови. Дієслова 
отримують типову для інфінітива флексію -en, відмінюються та утворюють форму ді-
єприкметника як слабкі дієслова. 

Досліджені німецькомовні смс-повідомлення дозволяють зробити висновок, що сис-
темно-мовними чинниками процесу інтенсивного проникнення у словниковий склад ні-
мецької мови лексичних елементів англійського походження виступають: 

– відсутність у мові-реципієнті одиниць номінації нового предмета, явища або по-
няття; 

– прояв тенденції до економії мовних зусиль – використання запозиченого слова за-
мість описового звороту; 

– стислість форми вираження запозиченої одиниці в порівнянні з існуючим німець-
комовним еквівалентом; 

– вираження стилістичного забарвлення, експресивності тощо; 
– підкреслення мовної соціальної характеристики та престижності. 
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КонтЕКСтуаЛЬно-КоммуниКативнЫЕ  
аСПЕКтЫ ЗначЕниЯ ПоЛитичЕСКиХ ПонЯтий  

в нЕмЕЦКом ПоЛитичЕСКом диСКурСЕ

У статті розглядаються комунікативні та контекстуальні особливості семантики 
політичних понять. Пропонується аналіз впливу лінгвістичних і екстралінгвістичних 
факторів на формування значення політичних понять, які є основною лексичною одини-
цею політичного дискурсу.

Ключові слова: значення, політичне поняття, тематичні зв’язки, контекст, кому-
нікативна ситуація.

В статье рассматриваются коммуникативные и контекстуальные особенности 
семантики политических понятий. Предлагается анализ влияния лингвистических и 
экстралингвистических факторов на формирование значения политических понятий, 
являющихся основной лексической единицей политического дискурса.

Ключевые слова: значение, политическое понятие, тематические связи, контекст, 
коммуникативная ситуация.

The article covers the communicative and contextual characteristics of political notions. It 
represents the analysis of how the linguistic and extralinguistic factors influence the semantics 
of political notions, which are considered to be the main lexical phenomenon of the political 
discourse.

Key words: meaning, political notion, thematic connections, context, communicative situ-
ation.

При всем разнообразии мнений относительно разделения единиц вокабуляра немец-
кого политического дискурса на те или иные группы общей чертой для большинства 
предложенных исследователями классификаций является принцип их построения. Все 
они остаются на уровне семантики единичной лексемы, стремясь объяснить разнообра-
зие и неоднородность политической лексики наличием множества компонентов значе-
ния, анализ и обобщение которых позволяли бы в свою очередь классифицировать и 
политический вокабуляр в целом. Так, общей чертой классификаций Вальтера Дикманна 
(1975), Герхарда Штрауса (1986) и Йозефа Клейна (1989) (две из которых были подроб-
но рассмотрены в статье «Zum Problem der Klassifikation des politischen Vokabulars» [1], 
является «das Bestreben, die ideologischen Unterschiede im politischen Sprachgebrauch auf 
der Ebene der Semantik zu behandeln, d.h. das Ideologische, Politische oder Strategische als 
Komponente in der semantischen Analyse der Ausdrücke zu verankern» [2: 254]. Кроме того, 
классификация идеологической составляющей политического вокабуляра средствами 
семантики является достаточно трудной задачей: несмотря на то что идеология находит 
свое выражение в языке, выбор тех или иных лексем часто обусловлен внеязыковыми 
факторами, например, позицией и убеждениями говорящего. Это является основным 
©  Соколов Д.П., 2011
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недостатком предложенных классификаций, поскольку они не учитывают возможности 
употребления той или иной языковой единицы в контексте, который не позволяет при-
числить ее к заявленной категории. Основывающиеся главным образом на инструмента-
рии компонентной семантики теории не дают ответа также на вопрос, в какой степени 
семантика политических понятий подвержена изменениям под влиянием контекста и 
коммуникативных факторов.

Уже в период становления направления в лингвистике, занимающегося изучением 
языка в политике (Sprache-in-der-Politik-Forschung), внимание ученых привлекла дина-
мичность семантики политических понятий, ее непостоянство и способность к модифи-
кации. Так, в 1975 году Ганс Майер в аналитической статье «Können Begriffe Gesellschaft 
verändern?» среди основных изменений, затронувших политический вокабуляр Западной 
Германии с начала семидесятых годов, отмечал перегруженность плана содержания поли-
тических понятий в целом, а также существенное расширение значения таких понятий, как 
«общество» и «демократия», представляющих особый интерес для лингвистики [3: 67].

Одной из целей коммуникации является передача информации; информация же, 
актуализирующаяся в сознании коммуникантов при восприятии знака, суть значение 
слова. Однако в политической коммуникации эта цепочка приобретает несколько иной 
характер. Политическая коммуникация как действие не рассматривает обмен инфор-
мацией в качестве конечной цели (в отличие, например, от научной коммуникации, где 
передача информации имеет наибольшую важность). Напротив, политическая комму-
никация только начинается с информационного обмена, а ее конечным пунктом явля-
ется политическая цель. «Die Sprache der Politik will Handlungsentwürfe anbieten; der 
Austausch von Informationen ist zweitrangig, er dient der Begründung der vorgeschlagenen 
Handlungsentwürfe» [4: 129]. В этом отношении известная фраза «цель оправдывает сред-
ства» наилучшим образом подходит для описания политического дискурса: заданная по-
литическая цель определяет в том числе и языковые средства ее достижения. Полити-
ческое понятие как основную единицу политического вокабуляра не следует отождест-
влять с «понятием» в значении «сигнификат» или «типизированное представление». По-
литическое понятие представляет собой комплексное явление политического дискурса, 
одновременно включающее как план содержания, так и план выражения, причем оба 
этих аспекта непостоянны и подвержены изменениям. Это, однако, не означает, что по-
литик, выбирая те или иные лексемы для называния релевантного предмета или явления 
действительности, может трактовать их значение произвольно. Методологический ин-
струментарий не позволяет в рамках лингвистического исследования непосредственно 
изучать влияние внешних обстоятельств на семантику политических понятий, однако 
косвенное изучение этих процессов возможно – через изучение сопутствующих лингви-
стических факторов, одним из которых является контекст.

Как замечает Г.В. Колшанский, всякая языковая единица имеет два варианта значе-
ния: стандартный и контекстуальный. Первый характеризуется независимостью от окру-
жения и постоянством, а второй – это модификация первого в речевом употреблении. 
«Этот контекстуально обусловленный вариант значения языковой единицы не является 
как бы строго фиксированным, а факультативным и привязанным лишь к определенному 
контексту». Именно контекст модифицирует стандартный вариант значения, преобразуя 
его в те или иные разновидности [5: 49].
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Аналогичную мысль относительно значения языковых единиц в контексте высказы-
вает и Стефан Мель. Ученый формулирует три тезиса, согласно которым значение язы-
кового знака конституируется в том или ином контексте. Во-первых, одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на данный процесс, являются наличествующие в актуаль-
ном контексте тематические связи (thematischer Zusammenhang). Во-вторых, эти темати-
ческие связи образуются в том числе посредством употребления ряда других релевант-
ных понятий, между которыми устанавливаются семантические отношения (semantische 
Relationen). В-третьих, на основе этих семантических отношений в значительной сте-
пени происходит конституирование значения исходного политического понятия в дан-
ном контексте [6: 65–66]. Следовательно, для реализации значения того или иного по-
литического понятия особую важность представляют не столько употребляемые с ним 
другие понятия, сколько синтаксические, семантические и контекстуальные связи, воз-
никающие между ними, а также и экстралингвистические аспекты, например, опыт ком-
муникантов и собственно политическая ситуация. «Die Funktion einzelner Sprachzeichen 
(Wörter) und grammatischer Muster ergibt sich nicht aus quasi selbstwirkenden Leistungen 
der isolierten Einheiten „an sich“, sondern stets nur im Zusammenhang einerseits längerer 
Zeichenketten (Sätze und Texte), andererseits außersprachlicher situativer, kontextueller und 
lebenspraktischer Gegebenheiten» [7: 46]. Следует заметить, что всякие связи между упо-
требляемыми в контексте лексемами остаются актуальными ровно столько, сколько 
остается актуальным сам контекст. Модификация контекста (или любых других указан-
ных факторов) влечет за собой изменение связей между функционирующими в данном 
контексте элементами, даже если их количественный и качественный состав при этом 
остается прежним. «Die Hervorhebung (Aktivierung) einzelner Relationen bleibt innerhalb 
eines Kontextes bestehen und verändert sich mit diesem; sie drückt somit die Erwartungen 
aus, die ein Leser/Hörer innerhalb eines Kontextes an die folgenden Äußerungen stellt» [6: 
70–71] . В свою очередь, подбор лексем для выражения соответствующих понятий с це-
лью употребления в том или ином контексте осуществляется главным образом исходя из 
целей, которые преследует данная коммуникативная ситуация. Изучение роли отдель-
ных политических понятий в рамках речевого действия в целом возможно, однако для 
этого необходимо проанализировать то, насколько важно употребление данных единиц 
для достижения цели коммуникативного акта, составной частью которого они являются 
[8: 7]. С изменением политической цели изменяется и выбор соответствующих языко-
вых единиц. Следовательно, контекстуальное значение политических понятий нельзя 
рассматривать как статичную данность. Напротив, это «situations- und kontextgebundenes 
Ergebnis konkreter kommunikativer Anstrengungen zwischen Kommunikationspartnern, sich 
durch die regelhafte Verwendung sprachlicher Zeichen miteinander zu verständigen» [9: 251]. 
И если каждый знак в отдельности приобретает значимость только во взаимосвязи с 
другими знаками, то и политическое (коммуникативное) действие, определяющее рас-
становку этих знаков в данном контексте, становится релевантным только в совокупно-
сти с другими аналогичными действиями в прошлом и настоящем, а также с планируе-
мыми действиями в будущем. Для обозначения этих связей Дитрих Буссе вводит термин 
«Beziehungsnetz» – «сеть (взаимо)связей» [9: 253]. С одной стороны, языковая единица 
обладает неким значением, которое в свою очередь может быть модифицировано под 
действием семантических и синтаксических связей на уровне предложения и текста, 
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вследствие чего данная языковый единица приобретает статус политического понятия. 
С другой стороны, становление этих семантических и синтаксических связей обуслов-
лено экстралингвистическими аспектами (например, политическими целями). Это по-
зволяет рассматривать семантику политического понятия как вторичную по отношению 
к релевантным внеязыковым факторам. Благодаря наличию такой многоуровневой «сети 
взаимосвязей» языковой знак приобретает свое значение в соответствующем контексте, 
которое, однако, может быть относительно легко модифицировано при изменении со-
путствующих данному контексту условий.

Несмотря на изложенные тезисы было бы неверно утверждать, что контекстуальное 
значение определяется исключительно указанными факторами. Так, Е. А. Селиванова 
считает, что «абсолютизація реляційної природи значення часто <…> призводить до зву-
ження або необґрунтованого розширення обсягу значення» [10: 81]. Кроме того, согласно 
идее Г.В. Колшанского контекстуальный вариант значения является только модификаци-
ей стандартного варианта значения, наличие которого делает невозможным присвоение 
политическому понятию произвольного набора семантических компонентов. Вместе с 
тем, употребление тех или иных понятий различными субъектами политического дис-
курса предполагает присвоение им иногда совершенно противоположных компонентов 
значения. В качестве примера может послужить семантика понятия «Sozialismus» в трак-
товке партии Die Linke и в трактовке ХДС-ХСС. Возможные варианты контекстов, в ко-
торых представители одной из этих партий используют данное понятие, а также сопро-
вождающие эти контексты языковые и внеязыковые факторы могут быть обобщены как 
правила употребления данного понятия, актуальные для определенной идеологической 
группы. Такой формулировке в немецком языке отвечает термин «meinungsspezifisch». 
Если рассматривать политический дискурс Германии в контексте сформировавшейся 
пятипартийной системы, где каждая партия обладает своей сложившейся идеологией, 
то подбор и правила употребления политических понятий диктуются преимуществен-
но этой партийной идеологией. Такие правила употребления и ассоциируемое с ними 
значение политического понятия являются своего рода «конвенцией» для тех субъек-
тов дискурса, которые являются членами той или иной партии, выступают в ее инте-
ресах или от ее имени. В этом отношении примечателен тот факт, что некоторые ис-
следователи политического дискурса приравнивают категорию «Bedeutung» к категории 
«konventionalisierte Gebrauchsweise» [11: 63]. Когда и в какой степени принятые правила 
употребления политического понятия, иными словами – его конвенционально обуслов-
ленное значение, действительны для коммуникантов, определяют сами коммуниканты. 
При необходимости они могут менять эти правила, изменяя тем самым и значение са-
мих понятий. Эта мысль согласуется с концепцией языковых игр Людвига Виттгенштей-
на, где изменение правил игры влечет за собой и изменение понятий: «Wenn sich die 
Sprachspiele ändern, ändern sich die Begriffe, und mit den Begriffen die Bedeutungen der 
Wörter» – цит. по [9: 259]. Дитрих Буссе выдвигает аналогичную концепцию модифика-
ции значения через модификацию правил языковой игры: «Als soziale Verhaltensweisen 
halten Handlungsmuster (d.h. die Regularitäten sprachlicher Kommunikation) so lange, wie 
die Einheit des sozialen Handlungszusammenhanges bewahrt bleibt; verändert sich dieser, so 
ändern sich auch die Regeln – und damit die ‚Bedeutungen’ und ‚Begriffe’» [9: 259].
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Наличие конвенционально закрепленных правил употребления политических поня-
тий не исключает конвенционально закрепленной возможности эти правила изменять, 
поскольку всякая коммуникативная ситуация уникальна и требует особого применения 
опыта коммуникантов и известной им информации для достижения поставленных целей. 
«Konventionelles sprachliches Handeln läßt, als Vollziehen von Analogieschlüssen, immer 
einen Spielraum zwischen Regelbefolgung und Regelveränderung. <…> die Möglichkeit der 
Veränderung der Handlungsmuster und Verwendungsregeln [ist] immer [in der neuen Situation] 
mitgegeben» [9: 260].

С этой идеей согласуется концепция семантической вариативности, предложенная 
Герхардом Штраусом. «Unter “Varianz” bzw. unter “varianten” Gebräuchen eines Wortes 
verstehen wir meinungsgruppenbedingte Gebrauchsdifferenzen eines Wortes, und zwar jeweils 
bezogen auf eine “semantische Dimension”. Dabei ist eine semantische Dimension die Menge 
alle Gebräuche des betreffenden Wortes» [12: 68–69] . Согласно данной идее в основе вари-
ативности семантики политического понятия лежат различия в позициях и убеждениях 
субъектов политического дискурса, на основе которых происходит подбор используемых 
языковых единиц. Так, например, у понятия «социализм» можно выделить по меньшей 
мере три «семантических измерения» (semantische Dimensionen): (1) общественно-поли-
тическое учение; (2) социалистическая система, социалистическое государство; (3) обще-
ственное движение/течение. Для термина «semantische Dimension» Герхард Штраус так-
же использует синоним «Kontextklasse» – класс/категория/тип контекста, где возможно 
употребление данной языковой единицы. Иными словами, совокупность семантических 
признаков, свойственных каждому из этих «измерений», составляет ядро значения дан-
ного понятия, на основе которого происходит его дальнейшая спецификация и уточнение 
в соответствии с конкретным контекстом и/или политической ситуацией. Под влиянием 
различных факторов «wird ein Wort innerhalb <...> derselben semantischen Dimension von 
verschiedenen Sprechergruppen jeweils unterschiedlich verwendet, ist semantisch instabil und 
gibt damit Anlass zu Missverständnissen, semantischen Streitigkeiten» [12: 69]. В то время 
как ядро значения остается преимущественно постоянным, семантические варианты по-
литического понятия являются «нестабильными» и изменяются от контекста к контексту.

Набор перечисленных характеристик обусловливает невозможность говорить о пер-
манентности значения политических понятий при его рассмотрении в контекстуальном/
коммуникативном аспекте. Значение политического понятия как конкретный обуслов-
ленный контекстом и ситуацией процесс и результат конституирования коммуникатив-
ного смысла представляется явлением единичным. «Dann ist die Kontinuität sprachlicher 
Bedeutungen durch die Zeit eigentlich eine Fiktion; was den Eindruck des Fortdauerns 
vermittelt, sind gesellschaftlich rekurrente Handlungsweisen, die man terminologisch als 
‚Regeln’, ‚Konventionen’ oder ‚Handlungsmuster’ des sprachlichen Handeins fassen kann»  [9: 
257–258] . Действительно, семантическая модификация того или иного понятия в кон-
кретном контексте заключается не в образовании новых сем, а в преобразовании связей 
между ними, причем конвенция определяет не значение как таковое, а наиболее устой-
чивые из этих связей. На этом основывается явление идеологической полисемии, при 
котором одной и той же лексемой выражаются различные политические понятия. Коли-
чественный состав основных компонентов этих понятий может быть практически оди-
наков, однако основные различия заключаются в отношениях, в которых находятся эти 
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компоненты значения. «Zwar verändern sich <...> die Merkmale selbst nicht, aber sie treten 
untereinander in neue Beziehungen, je nachdem, welche Ordnung die Ideologie vorschreibt. So 
entstehen verschiedene Strukturgebilde, die es rechtfertigen, von ideologischer Polysemie zu 
sprechen. Die Einheit des Wortes wird verbürgt von der formalen Gleichheit der wesentlichen 
Bestandteile dieses Beziehungssystems. Variabel ist die Art ihrer Zusammensetzung, und sie 
ist der Gegenstand des politischen Meinungsstreits» [13: 58]. Если контекстуальная модифи-
кация семантического ядра обусловлена внеязыковыми (идеологическими) факторами, 
то нельзя утверждать, что тот или иной способ употребления политического понятия 
является в большей или в меньшей степени правильным, Поскольку «правильность» зна-
чения является в данной ситуации субъективным критерием, более объективно можно 
говорить о «meinungsgruppenbedingte Betrachtungsdifferenzen» – различиях в точках зре-
ния, обусловленных релевантным для данной группы мнением/идеологией. То контек-
стуальное значение политического понятия, которое свободно использует определенная 
группа субъектов политического дискурса, может быть абсолютно неприемлемым для 
другой группы, поскольку в трактовке этой группы данное понятие следует использо-
вать иным образом для достижения других коммуникативных и политических целей. 
«Nach der gebrauchtheoretischen Auffassung von Sprache erschließt sich die Bedeutung eines 
politischen Begriffs aus seiner Verwendung und damit aus seiner Funktion» [14: 30–31] .

Если на уровне контекста значение политического понятия нестабильно и определя-
ется рядом перечисленных языковых и внеязыковых факторов, то на уровне дискурса, 
однако, существует тенденция, обеспечивающая конституирование аналогичных семан-
тических комплексов в сходных коммуникативных ситуациях. Дитрих Буссе заявляет о 
невозможности рассмотрения значения политического понятии как продолжительного 
явления. Напротив, продолжительность во времени – характеристика не значения, а не-
прерывной и последовательной серии дискурсивных событий, в то время как «in jeder 
kommunikativen Handlung wird ein Sinn konstituiert, der an diese eine Situation, diesen 
Kontext, diesen Handlungszweck gebunden ist». Рассматриваемое контекстуальное зна-
чение существует во времени ровно столько, сколько существует и порождающая его 
коммуникативная ситуация, исчезая вместе с ней. «Was konstant ist und uns als Kontinuität 
der Bedeutungen erscheint, ist die Fortdauer einer gesellschaftlich gebundenen Praxis; 
es ist die Konsistenz einer Handlungsweise, einer aus den Analogien gemeinschaftlicher 
kommunikativer Handlungen gewonnenen Handlungsanweisung, die nur solange Bestand 
hat, wie die Handlungen (annähernd) gleich bleiben» [9: 259]. Следовательно, политиче-
ское понятие представляет собой проекцию семантических, синтаксических и прочих 
взаимосвязей, определяющих состав актуализируемой в сознании коммуникантов ин-
формации. Вольфганг Бергсдорф интерпретирует политические понятия как символы 
определяющих их взаимосвязей и отношений: «Begriffe sind verdichtete Symbole, die für 
Zusammenhänge stehen und durch sie bestimmt werden. Erst in diesem Zusammenhängen, 
die unterschiedlich sein können, erhalten sie ihre Bedeutung» [15: 22]. Поскольку консти-
туирование релевантного значения политических понятий суть единичное явление, 
то этот процесс протекает каждый раз заново в новой коммуникативной ситуации на 
основе общей для соответствующих коммуникантов конвенции. «Welches Wissen 
Sprachbenutzerinnen und Sprachbenutzer mit der Formseite eines Sprachlichen Ausdrucks 
verbinden, ist zwar konventionalisiert, gerade dadurch aber sprachgemeinschaftsübergreifend 



169

und in diachroner Hinsicht variabel» [16: 8]. Здесь следует отметить, что для понимания 
значения релевантного политического понятия необходимо знать не только конкретные 
коммуникативные условия, в которых оно находит свое употребление. Нужно распола-
гать знаниями об идеологически обусловленных конвенциях использования данного по-
литического понятия, границах его семантической вариативности, типах контекстов, где 
оно может быть актуализировано («semantische Dimensionen»), а также нужно быть зна-
комым с политическими позициями коммуникантов и их идеологией. «Die Bedeutung von 
sprachlichen Zeichen (Wörtern, Sätzen, Texten) zu kennen heißt zu wissen, wie sie verwendet 
werden können. Bedeutungswissen ist damit die Kenntnis der Verwendungsregeln sprachlicher 
Zeichen»  [7: 42]. Все это можно объединить под одним термином – «политический дис-
курс», в котором допускается одновременное наличие множества способов интерпре-
тации действительности языковыми средствами. Карин Беке называет данное явление 
гетерогенностью политического языка: «Der Begriff der Heterogenität der Sprache umfasst 
die Tatsache, dass sich in einer pluralistisch organisierten Sprachgemeinschaft unterschiedliche 
Sichtweisen „von der Wirklichkeit“ auch in einem unterschiedlichen Sprachgebrauch äußern 
bzw. durch diesen erst konstituiert werden» [17: 43].

Таким образом, основные характеристики семантики политического понятия пред-
ставляется возможным обобщить следующими тезисами:

– изучение политического вокабуляра исключительно средствами компонентной се-
мантики является достаточно трудной задачей, поскольку не учитывает коммуникатив-
ного и контекстуального аспекта;

– на уровне текста на значение языковой единицы оказывают влияние обусловлен-
ные экстралингвистическими факторами семантические и синтаксические связи; 

– возможные варианты контекстов, в которых представители различных идеологиче-
ских групп используют то или иное понятие, и соответствующие им внеязыковые факто-
ры могут быть обобщены как правила употребления данного понятия, конвенционально 
закрепленные для определенной идеологической группы;

– наличие таких правил не исключает возможности их изменения, что влечет за со-
бой и изменение значения исходного политического понятия;

– изменение правил приводит к модификации релевантных связей (как лингвисти-
ческих, так и экстралингвистических), что в свою очередь влечет за собой изменение 
значения;

– следовательно, обусловленный контекстом и коммуникативной ситуацией процесс 
конституирования значения политического понятия носит единичный характер;

– значение в контекстуально-коммуникативном аспекте прекращает существовать 
вместе с соответствующей коммуникативной ситуацией, в дальнейшем воспроизведение 
аналогичных семантических и прочих взаимосвязей обеспечивается благодаря наличию 
конвенционально закрепленных правил употребления политических понятий, а также 
благодаря последовательности продолжающихся дискурсивных событий.
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(Миколаїв, Україна)

граматична СтруКтура ПроСтиХ рЕчЕнЬ 
у рЕКЛамниХ тЕКСтаХ маніПуЛЯтивного тиПу 

У статті проаналізовано граматичну структуру простих речень у рекламних тек-
стах маніпулятивного функціонально-семантичного типу. Досліджено синтаксичні за-
соби вираження різноманітних маніпулятивних тактик.

Ключові слова: просте речення, рекламний текст, маніпулятивна тактика.
В статье проанализирована грамматическая структура простых предложений в 

рекламных текстах манипулятивного функционально-семантического типа. Автор ис-
следует синтаксические средства выражения манипулятивных тактик.  

Ключевые слова: простое предложение, рекламный текст, манипулятивная тактика.
In the article the author analyses the grammatical structure of simple sentences of advertis-

ing texts of manipulate functional-semantic type. Syntactical devices of expression of manipu-
late tactics are investigated.

Key words: simple sentence, advertizing text, manipulate tactics. 

Ще у 70-80 рр. ХХ століття дослідники мови реклами звернули увагу на різноманіт-
ність рекламних оголошень. З’явився поділ на виключно інформативні та емоційно-оцінні 
типи рекламних повідомлень (Р. Г. Іванченко) [1]. 

Підтверджують необхідність виділення функціонально-семантичних типів україн-
ських рекламних текстів різні прагматичні цілі авторів реклами. Метою автора може 
бути інформація про товар чи послугу («інформативний дискурс» – О. І. Зелінська), а 
також переконання, спонукання споживача реагувати на рекламований об’єкт («аргумен-
тативний дискурс» – Н. Л. Волкогон) [2; 3]. У ХХІ столітті рекламне повідомлення по-
ступово втрачає ознаки інформативності і стає все більш прагматичним, маніпулятивним 
(В. В. Зірка; А. О. і П. О. Владимирські) [4; 5].

Аналіз сучасних рекламних текстів на основі прагматичної мети адресанта та наяв-
них компонентів тексту дозволяє виділити рекламні тексти інформативного, сугестивно-
го та маніпулятивного типів [6]. Рекламними текстами інформативного типу вважають 
такі, що сформовані з обов’язкових компонентів: ім’я адресанта, адресата, назва товару, 
дія адресанта, їхня основна мета – інформувати адресата про товар чи послугу, вплив 
мінімізований. Рекламні тексти сугестивного типу утворені з компонентів: імені адре-
санта, адресата, назви товару, дії адресанта, адресата, назви якостей товару чи послуги, 
© Гузенко С.В., 2011
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вигоди адресата. У таких текстах спостерігаємо прямий вплив на адресата реклами. В 
основі рекламних текстів маніпулятивного типу наявні лише дія адресата, назва якостей 
товару чи послуги, вигода адресата. Вплив на адресата відбувається приховано.

Метою нашої статті є дослідження особливостей граматичної структури простих 
речень у рекламних текстах маніпулятивного типу, синтаксичних засобів формування 
маніпулятивного впливу на адресата.

Маніпулятивний вплив є особливим видом впливу на адресата. Наприклад, О. С. По-
пова вважає, що «для здійснення маніпулятивного впливу використовують особливості 
мовних одиниць різних рівнів відповідно до мети маніпулятора. Це пов’язано із контр-
ольованістю подання інформації, яка виявляється в її фрагментарності (спостерігається 
переакцентуація фактів; замовчування якоїсь невигідної частини інформації; спотворен-
ня інформації шляхом створення ілюзій, міфів, іміджу) та формуванні необхідної оцінки, 
яка впливає на сприйняття. Такі операції з інформацією дозволяють адресанту викликати 
необхідну емоційну реакцію в адресата, нав’язати йому певне уявлення про дійсність або 
ставлення до неї, яке може не збігатися з тими, які він міг би сформувати самостійно» 
[7: 9]. Суб’єкт маніпулювання розглядає адресата як засіб досягнення власних цілей, 
прагне підкорити його своїй волі.

Речення в рекламних текстах маніпулятивного типу відрізняються від аналогічних 
структур текстів інформативного та сугестивного типів насамперед своєю семантикою. 
Так, в останніх вони передають інформацію про товар, послуги, тобто не несуть оцінної 
семантики, а в текстах маніпулятивного типу ці висловлення емоційні та стилістично 
навантажені.

Використання синтаксичних структур двоскладного простого речення та лексико-
семантичного наповнення актуалізує потребу споживача і підкреслює мотив купівлі то-
вару. Так, в уривку з реклами меблів «Ти живеш у час особистостей» [МТ, 2007 р., № 3 
(червень-липень), с. 37] мотивом до дії придбання товару стає можливість приєднання до 
більшості особистостей. Відбувається «гра з мотивом» купівлі цього товару,  здійснюєть-
ся прихований вплив на споживача. Таким чином, ураховано потребу адресата у високій 
самооцінці (за А. Маслоу, потреба в повазі). 

Суб’єктом дії у таких реченнях є адресат реклами (формально виражений  за  до-
помогою  особових займенників ти, Ви). У таких структурах також можуть бути реалі-
зовані інші маніпулятивні тактики, наприклад, «маскування» чи «заміна цілей». Їх ви-
користання спрямоване на те, щоб приховати справжню мету адресанта, а замість цього 
суб’єкт дії грає роль дбайливого помічника, порадника, коментатора, наставника тощо. 
Наприклад, «За допомогою функції «Подорож у часі» Ви можете швидко та легко на-
строїти запис на потрібний вам час» [Б., 2007, № 3-4, обкл. 4]; «Із новим тарифом Ви 
можете вирішувати свої ділові питання, не звертаючи уваги на тривалість розмови» 
[Б., 2007, № 6, с. 9]. До того ж такі конструкції допомагають трансформувати компонент 
рекламного тексту –  «вигода адресата», підкреслити його значення, здійснюючи таким 
чином додатковий вплив на потенційного споживача. 

Суб’єктом може виступити рекламований предмет, наприклад, «Лідер серії бізнес 
телефонів Samsung Р310, гармонійно поєднав у собі найпередовіші технологічні досяг-
нення зі стильним дизайном. Чимала внутрішня пам’ять – 80 мб – розміщена у тонкому 
корпусі товщиною всього 8,5 мм! Доповнюють унікальну картину функцій Samsung P310 
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камера 2,0 Мегапікселя, потужний плеєр та наявність Bluetooth» [Б., 2007, № 3-4, с. 27]. 
Такі тексти відрізняються від текстів інформативного типу емоційною насиченістю, у них 
використано велику кількість означень, однорідних членів речення, за допомогою яких 
підкреслено найсучасніші технологічні якості рекламованого товару, що може бути дуже 
важливим для певної категорії споживачів, які працюють над створенням власного іміджу. 

Підмет у двоскладних простих реченнях текстів маніпулятивного типу може бути 
виражений займенниками все або ніщо, наприклад, «ТЕПЕР НА ШЛЯХУ ДО МЕТИ тебе 
НІЩО НЕ ДРАТУЄ» [Б., 2007, № 1-2, с. 17]; «Отже, все залежить тільки від Ваших ба-
жань. Вам допоможуть їх реалізувати кредитні картки преміям класу та консультан-
ти нашого банку…» [Б., 2007, № 1-2, с. 51-52]. У першому прикладі використано тактику 
абстрактного порівняння стану споживача до і після користування рекламованим засо-
бом і наголошено на зникненні ймовірних проблем клієнта після користування ним. У 
другому прикладі знову можна спостерігати «гру з мотивом», таким чином користування 
послугами банку і здійснення всіх бажань клієнта ставиться в один синонімічний ряд, 
ототожнюється.

Може бути навіть використано прийом персоніфікації, і в звичайну структуру дво-
складного простого речення як суб’єкт дії вводиться абстрактне поняття, приміром, «Ба-
жання подорожувати надихнуло на появу колеса. Бажання зробити складні речі про-
стими створило монету. <…> Бажання керують людьми, відкриваючи нові погляди, 
нові рішення, нові технології» [Б., 2007, № 7, с. 7].

Частотним у мові текстів маніпулятивного типу є використання структур двосклад-
ного простого речення з лексично вираженим іменним складеним присудком. Такі речен-
ня допомагають наголосити на позитивних якостях рекламованого товару чи послуги, 
подають єдиний «правильний» варіант для його придбання, ніби «навішують ярлик» на 
товар. Такі синтаксичні структури використовують для здійснення маніпулятивних так-
тик «позитивно-оцінний тиск», «тотальна гіперболізація», наприклад, «Супер BUSINESS 
life» – найвигідніший тариф на ринку мобільного зв’язку» [Б., 2007, № 6, с. 9], «Послуга 
«Мобільна РАЦІЯ» – простий, швидкий та вигідний спосіб для одночасного зв’язку з 
групою колег. <…> Територія дії – вся Україна, охоплена мережею «КИЇВСТАР» [Б., 
2007, № 6, с. 7].

Також описувані структури можуть бути використані як зачин, у якому представлено 
загальновизнане твердження на зразок: «Міра висоти – метр. Міра величі – це BMW 
7 серії» [Б., 2007, № 3-4, с. 19]. Таким чином, проведено паралель між безсумнівною 
інформацією та інформацією про рекламований товар і реалізовано маніпулятивну так-
тику «перенесення ставлення / оцінки». 

Ці речення нам нагадують дефініцію. Але ж у таке визначення включено не звичайні 
ознаки (хай навіть і яскраві), а ознаки істотні, які можна виявити і сформулювати лише 
внаслідок дослідження й узагальнення. Отже, довіра до таких структур є набагато ви-
щою, ніж до інших речень.  Саме тому за їхньою допомогою реалізовано маніпулятивну 
тактику «підміна цілей», наприклад, «ІНВЕСТИЦІЇ – найкоротший шлях до успіху» [К., 
2004, № 22, с. 17], «Краса речей стає красою життя» [К., 2004, № 15, С. 4 (обкл.)].

Також у рекламних текстах маніпулятивного типу використовують односкладні ре-
чення: означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові, номіна-
тивні.
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Односкладні означено-особові та узагальнено-особові речення із головним членом –  
дієсловом наказового способу семантично мають зовсім інше наповнення, порівняно 
із текстами інформативного та сугестивного типів, наприклад, «Використай свій шанс. 
Створи власну епоху! (реклама  меблів)» [МТ, 2007, № 3, с. 37]; «Уяви тонкощі бізне-
су! (реклама мобільного телефону)» [Б., 2007, № 3-4, с. 27]; «Увійдіть у світ привілеїв 
(реклама кредитних карток)» [Б., 2007, № 3-4, с. 13]; «Спіймай час! Володій світом! (ре-
клама телевізорів)» [Б., 2007, № 3-4, обкл. 4]. Як свідчить матеріал дослідження, якщо 
в текстах інформативного типу на першому плані – конкретна дія купівлі рекламова-
ного товару (Купи, Придбай тощо), то в текстах маніпулятивного типу запропоновано 
здійснити дію, яка повинна привести до результату, слабо пов’язаного із рекламованим 
товаром: реалізації мрії, покращення життя. Вважають, що таке пряме спонукання до дії 
не сприймається як насильство через те, що має вигляд гедоністичної спокуси [8]. Отже, 
знову спостерігається реалізація маніпулятивних тактик «заміна цілей», «гра з мотивом».

Односкладні неозначено-особові структури для реклами є непродуктивними, 
оскільки вони характеризуються неозначеністю (нечіткістю, невиразністю). А якщо і 
вживаються в рекламних текстах, то з метою привернення уваги адресата саме до ви-
конуваної або потенційної дії, приміром: «Відтепер вам можуть телефонувати за та-
рифами звичайного міського» [Б., 2007, № 3-4, с. 11].

Використання односкладних безособових структур в рекламі є також обмеженим, 
адже, на відміну від особових, такі конструкції «мають відтінок пасивності, інертнос-
ті, стихійності дії, невідомості причин виникнення, іноді загадковості, таємничості» 
[9: 199]. У безособових реченнях наголошено на результаті дії, на незалежності певного 
стану, у якому перебуває людина, від її волі, на об’єктивності певних процесів [10: 172].

Останні стилістичні особливості є актуальними для нашого дослідження, адже в ре-
кламних текстах маніпулятивного типу іноді наголошують на результативності викорис-
тання рекламованої продукції за допомогою безособових речень: «З телевізором LG з 
вбудованим жорстким диском об’ємом 80 Гб можна в будь-який момент переглянути 
прямий ефір» [Б., 2007, № 3-4, обкл. 4]. Таким чином, автор реклами «ховається за маску 
порадника» і концентрує увагу читача на можливих вигодах для нього.

Крім того, в рекламних текстах маніпулятивного типу початок тексту може створю-
вати атмосферу таємничості. Це зроблено з метою змусити читача замислитися, хоч на 
якісь долі секунди спинити свою увагу на рекламному оголошенні, і, якщо читач це зро-
бить, розпочнуться мисленнєві процеси і якась інформація залишиться в пам’яті адресата, 
що й потрібно авторові. Створити загадкову атмосферу допомагають безособові конструк-
ції, наприклад: «Давно не існує обмежень… (реклама меблів)» [МТ, 2007, № 3, с. 37].

Номінативні конструкції у рекламних текстах маніпулятивного типу переважно 
спрямовані на вираження оцінки рекламованого об’єкта, наприклад: «Довірений водій. 
Абсолютний комфорт. Безпека (реклама автомобілів)» [Б., 2004, № 10, с. 142]. Таким чи-
ном, можуть реалізовуватися такі маніпулятивні тактики, як «позитивно-оцінний тиск», 
«тотальна гіперболізація», «емоційний настрій», тобто сконцентровано увагу на пози-
тивних якостях товару. Ще одна відмінність номінативних речень у текстах маніпуля-
тивного типу від аналогічних структур у текстах інформативного, сугестивного типів –  
ці речення в текстах інших типів здебільшого називають рекламований об’єкт, можли-
во, додаючи його характеристику, а в текстах маніпулятивного типу в номінативному 
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реченні може бути сформульований головний мотив купівлі товару. А мотив завжди є 
поштовхом для здійснення дії через усвідомлення нової потреби [11: 20].  Так, у наведе-
ному вище прикладі мотивом купівлі автомобіля є можливість досягнення абсолютного 
комфорту та безпеки  (за А. Маслоу, потреба в самозбереженні). Реалізація такої мані-
пулятивної тактики, як «гра з мотивом», дозволяє автору реклами представити товар чи 
послугу як щось життєво необхідне для адресата і, таким чином, підштовхнути його до 
купівлі товару.

У текстах маніпулятивного типу широко представлені еліптичні речення (як різно-
вид неповних) та парцельовані структури. Такі конструкції, як і в текстах інформа-
тивного та сугестивного типів, використані для відтворення енергійності, емоційності, 
наближення до розмовної мови. Пропуск присудка в еліптичних реченнях, які вжиті в 
маніпулятивних текстах, робить висловлення емоційно напруженим, концентрує увагу 
адресата на найважливіших деталях (якість рекламованого об’єкта, провідний мотив 
адресата для купівлі товару тощо, саме в цьому полягає їхня відмінність від схожих ре-
чень у текстах інших типів), наприклад: «Час для Вашого успіху. 1 000 безкоштовних 
хвилин без плати за з’єднання. <…> Якісний зв’язок для Вашого успіху!» [Б., 2007, № 6, 
обкл. 4].

Також у текстах маніпулятивного типу з’являються і поодинокі випадки використан-
ня ситуативно неповних речень із пропуском другорядних членів речень, насамперед, 
прямих додатків, участь яких у формуванні структурної схеми зумовлюють валентніс-
ні особливості відповідних дієслів-присудків, наприклад, «Людині властиво бажати… 
(реклама мережі зв’язку)» [Б., 2007, № 7, с. 7]. У текстах інших типів подібних структур 
не зафіксовано, адже подібне замовчування не відповідає комунікативному завданню 
тексту-інформації про продукт або тексту-заклику. А поява неповних речень такого типу 
в маніпулятивних текстах змушує адресата подумки продовжити речення, закінчити 
думку, подумати про власні бажання, отже, активізувати мисленнєву діяльність і, як ре-
зультат, звернути увагу, запам’ятати текст, що і є метою адресанта.

Парцельовані структури досить продуктивно використані в рекламних текстах ма-
ніпулятивного типу. Поділ речень на самостійні компоненти емоційно посилює та уви-
разнює кожний компонент. Саме в маніпулятивних текстах їх набагато більше, ніж у 
текстах інших типів. В аналізованих рекламних зверненнях представлено структури із 
парцеляцією головних членів речення: розчленовується найміцніший зв’язок в реченні 
«підмет-присудок», таким чином досягається найбільша експресивність вислову, напри-
клад: «Бальзам після гоління від NІVЕА for Men. Заспокоює подразнену шкіру» [Б., 2007, 
№ 1-2, с. 17]; «PEOPLEnet. Зв’язок нового покоління 3G» [Б., 2007, № 7, с. 7]. Досить 
частотною є парцеляція другорядних членів речення, зокрема означень. Вважають, що 
розчленування атрибутивного зв’язку є дуже яскравим засобом емоційно-експресивно-
го виділення  ознаки, що виражається парцельованим означенням [12: 10], наприклад: 
«Люди хочуть. Нового… Іншого… Кращого…» [Б., 2007, № 7, с. 7]. Таким чином, мо-
жуть бути виділені окремі компоненти тексту: позитивні якості товару, вигода адресата 
від придбання рекламованого об’єкта тощо.

За допомогою окличних речень формується оцінна ситуація реклами. На думку 
Т. А. Космеди, вона може містити: 1) суб’єкт, 2) об’єкт, 3) мотиви оцінки, 4) оцінні пред-
икати, 5) «оператори» (засоби оцінки). З них обов’язковими, тобто експліцитно вираже-
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ними, є об’єкт та засоби оцінки, а суб’єкт і оцінний предикат можуть залишатися при-
хованими категоріями у структурі висловлення [13: 270]. У проаналізованих рекламних 
текстах маніпулятивного типу, на відміну від інших рекламних текстів, об’єктом оцінки 
виступає не рекламований об’єкт, а емоції, почуття, зовнішність людини, яка скорис-
талася рекламованою послугою: «Ідеальний вигляд!» (реклама косметики) [Тн., 2007, 
№ 7, с. 5]; «Безмежна радість – безмежне спілкування!» (реклама послуг зв’язку) [От., 
2008, № 2, с. 18]; рішення скористатися рекламною пропозицією: «Універсальне рішен-
ня!» (реклама авто) [Вс., 2008, № 8, с. 7]. У таких реченнях імпліцитно передається 
інформація про мотив придбання рекламованого товару. Синтаксичні конструкції номі-
нативних, еліптичних, неповних та інших речень сприяють максимальному виділенню 
об’єкта такої маніпулятивної оцінки.

Загальна синтаксична структура простих речень
рекламних текстів маніпулятивного типу

1) прості двоскладні речення
2) односкладні означено-особові
3) односкладні неозначено-особові
4) односкладні узагальнено-особові
5) односкладні безособові

6) односкладні номінативні
7) неповні речення
8) еліптичні речення
9) парцельовані структури

Отже, загальна синтаксична структура речень у рекламних текстах маніпулятивного 
типу відзначається різноманітністю, ці речення є найбільш експресивними, насамперед, 
завдяки мовній семантиці. Як і в рекламних текстах інших типів, у рекламних текстах 
маніпулятивного типу переважають граматичні структури простого двоскладного речен-
ня. Саме ця конструкція є базовою для українських рекламних текстів. Використання 
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реалізації внутрішніх потреб людини, пов’язаних із придбанням рекламованого 

товару. Сконденсованість змісту, наявна в неповних та еліптичних реченнях, 

значно впливає на запам’ятовування інформації. 
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структури односкладного номінативного речення сприяє виділенню рекламного об’єкта 
або мотива його купівлі. Зростаюча кількість спонукальних речень, виражених одно-
складними узагальнено-особовими конструкціями, підштовхує до реалізації внутріш-
ніх потреб людини, пов’язаних із придбанням рекламованого товару. Сконденсованість 
змісту, наявна в неповних та еліптичних реченнях, значно впливає на запам’ятовування 
інформації.
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ПрЕдСтавЛЕниЕ уКраинСКой ЛиричноСти 
в СоврЕмЕнном руССКом гаЗЕтном тЕКСтЕ

Стаття присвячена розгляду вербальної експлікації української ліричності в тек-
стах сучасної російської преси. Ліричність, артистизм, чуттєвість розглядаються як 
складові емоційності – однієї з визначальних  ментальних рис українців, що знаходить 
своє відображення в усіх сферах суспільного та духовного життя нації. 

Ключові слова: вербальна експлікація, ліричність, емоційність, ментальна риса, ро-
сійська преса, лексема, фразеологізм. 

Статья посвящена рассмотрению вербальной экспликации украинской лиричности в 
текстах современной русской прессы. Лиричность, артистизм, чувственность рассма-
триваются как составляющие эмоциональности – одной из определяющих ментальных 
черт украинцев, которая находит свое отражение во всех сферах общественной и духо-
вной жизни общества.

Ключевые слова: вербальная экспликация, лиричность, эмоциональность, менталь-
ная черта, российская пресса, лексема, фразеологизм.

The article deals with the problem of verbal presentation of Ukrainian lyricism іn the texts 
of modern Russian press. Lyricism, artistism, sensuality are considered as the component parts 
of emotionality – one of significant mental features of the Ukrainians that finds its reflection in 
all spheres of social and spiritual  life of the nation.

Key words: verbal presentation, lyricism, emotionality, mental feature, Russian press, 
lexeme, phraseological unit.

Эмоциональная сфера личности, эмоции и чувства, которые развивают  духовный 
мир человека, распредмечиваясь в его переживаниях, являются одним из важных ме-
ханизмов становления индивидуального и национального сознания и проявления укра-
инской ментальности. Этноментальная природа эмоциональных переживаний личности 
©  Барбара Н.В., 2011
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изучалась в контексте исследовательской деятельности Н.Д. Арутюновой [1], Ф. С. Ба-
цевича [2], В.В. Колесова [3], В.И. Кононенко [4] и др., явилась предметом научного ис-
следования ученых Е.Д. Онацкого [5: 39–45], А.В. Киричук [6: 10–24], Р.А. Додонова [7: 
19–107] и др. В.В. Буяшенко, рассматривая национальный характер как одно из прояв-
лений ментальности – специфической духовной парадигмы существования общества, –  
считает его отражением эмоционально-чувственной стороны бытия определенного эт-
носа [8: 94]. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы выявить и описать основные язы-
ковые средства представления украинской лиричности (как проявления эмоционально-
сти) в текстах современной прессы России с точки зрения носителей русского языка. 

материалом исследования послужили статьи об Украине, опубликованные в рос-
сийской прессе последних лет, в том числе в интернет-изданиях. 

Е.Д. Онацкий позитивно оценивает эмоциональность украинцев, рассматривая ее 
как способность к углубленным чувствованиям, как важный фактор жизнеспособности 
и талантливости, признак сохранения украинцами «человеческого образа» через под-
держку на ментальном уровне ценности высших эмоций любви, жалости, сочувствия, 
милосердия вопреки пагубному для сохранения природных личностных ресурсов техни-
ческому прогрессу [5: 39–43]. 

А.В. Киричук определяет свойственный украинцам высокий уровень эмоциональ-
ности как дар, проявление человечности и основу творчества, отмечая при этом, что 
«сила эмоциональной мечтательности уменьшает роль рационально-волевого компонен-
та психики» и приводит тем самым к эмоциональному переживанию вместо активной 
жизненной позиции [6: 14]. Таким образом, доминирование чувственно-эмоциональных 
факторов над рациональным подходом в восприятии и интерпретации мира украинцами 
несет в себе как позитивные, так и негативные составляющие (см., напр., [9]). 

Согласно толковым словарям, эмоциональность – «1. свойство и качество эмоци-
онального; 2. состояние эмоционального; эмоция» [10 (17: 933–934)]; «властивість за 
значенням емоційний» [11 (2: 474)]; эмоциональный – «1. вызванный эмоцией; исполнен-
ный эмоции; 2. способный остро чувствовать что-либо, не рассудочный, легко возбужда-
ющийся» [10 (17: 933–934)]; «1. Який виражає емоції, насичений ними //Який викликає 
емоції. 2. Який легко збуджується, швидко реагує на що-небудь; нестриманий» [11 (2: 
474)].  То есть эмоциональность в человеке предопределяет «насыщенность» эмоциями, 
склонность к их проявлению, способность остро чувствовать, легкую возбуждаемость, 
несдержанность, что в принципе не может иметь однозначной позитивной или негатив-
ной оценки, поскольку в самом толковании заложены семы «чувственность», «лирич-
ность», «несдержанность», «безрассудство», «доминирование чувств над разумом», «не-
предсказуемость» и т. д. 

   Многие деятели культуры в эмоциональности украинцев выделяют следующие 
составляющие: сентиментальность, чувствительность, склонность к воле и анархии, 
лиризм, которые обусловливают эстетизм, обрядовость народной жизни, своеобразный 
юмор, а также артистизм [12: 43–50].

Эмоциональность – типическая ментальная черта украинцев, которая находит свое 
проявление, по мнению адресантов русских СМИ, во всех сферах общественной и ду-
ховной жизни нации, что и отражается в текстах прессы. Эмоциональность нации-сосе-
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да в российских газетах и интернет-изданиях представлена разнопланово, в частности, 
как вспыльчивость, способность к тонкому чувствованию, моральность, дружелюбие, 
кумовство, родственность в сфере деловых отношений, стремление к гармонии, демо-
кратичность, юмор, религиозность, индивидуализм, максимализм, мечтательность, от-
крытость и скрытность, доминирование чувств над разумом, неуравновешенность, игно-
рирование установленного порядка и т. д. 

Доминанта эмоционально-чувственнных черт национального характера украинцев 
ярко проявляется в тонком лиризме переживаний, особенной эмоциональной чувствен-
ности, сердечности, что нередко находит свое проявление в творчестве, артистизме, ли-
ризме. 

Восприятие эмоциональности украинцев в ее связи с такими категориями, как ли-
ричность (ср. лиричность – «качество лиричного», лиричный – «1. Относящийся к ли-
рике; принадлежащий к лирике как роду поэзии. || Проникнутый лирикой, эмоциями; 
полный чувства. 2. Перен. Разг. Повышенно эмоциональный, чувствительный» [10 (6: 
130)]), артистизм имеет в текстах русской прессы ярко выраженные позитивные акси-
ологические характеристики: «…Ярче других в финальной части «Славянского базара» 
выглядела …представительница Украины Руслана. …Получилось эффектное, красоч-
ное и дорогое шоу европейского уровня. А учитывая общительность этой девушки, не 
просто шоу, а ток-шоу. Накануне днем она, вечно жаждущая общения, пригласила к 
себе в гримерку после концерта чуть ли не весь Витебск…» (newizv.ru/news/2009-07-21; 
«Успехи соседней страны в области шоу-бизнеса уже ни у кого не вызывают сомнений: 
достаточно вспомнить «ВИА Гру» и Сердючку, которые постоянно теснят российских 
коллег непосредственно в Москве» (newizv.ru/news/2008-07-29).  

Согласно С. Л. Рубинштейну, эмоции отражают активно-пассивное отношение че-
ловека к миру, которое проявляется в его деятельности [14: 147]. Будучи специфиче-
ской формой выражения познавательных процессов, эмоциональные переживания 
побуждают человека к творчеству, к активной трансформации полученных знаний. 
Чувственность и повышенная восприимчивость продуцируют творческие достижения в 
различных сферах. Творческий, согласно словарям, «1. Относящийся к творчеству, свой-
ственный ему. || Связанный с творчеством, с процессом творчества, обусловленный им. 
2. Способный творить; творящий, созидающий» [10 (14: 92)]. 

Контексты представляют доброжелательное отношение и неподдельный интерес 
россиян к творчеству украинцев: «Украинка Светлана Лобода ведет себя в Москве с та-
кой решительностью потенциальной дивы,.. что понимаешь: без финала Украина никак 
не может остаться. …В «Олимпийском» о ее шоу отзывались наши видеооператоры: 
″…Это первый красивый номер″» (НИ 04.05.09); «Руслана успела пообщаться с каж-
дым зрителем, сфотографировалась, раздала автографы, обменялась положительны-
ми эмоциями» (Изв. 23.07.08); «Как сообщил художественный руководитель оркестра, 
луганские музыканты с большим успехом выступают в странах Европы, но дело пор-
тят никуда не годные инструменты»  (Изв. 13.09.06). 

Творчество этнических украинцев является значимым, понятным адресатам русской 
прессы, – отрывки песен, стихотворений становятся прецедентными текстами в матери-
алах, абсолютно не касающихся Украины: «″Даже если вам немного за тридцать, есть 
надежда выйти замуж за принца″. Сбылись пророческие слова Верки Сердючки. 14 мая 
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32-летняя простолюдинка Мэри Доналдсон обвенчалась с 35-летним наследным прин-
цем  Дании Фредериком»  (С 18/04).

Лиризм украинцев представляется как закономерная черта, взлелеянная столети-
ями, основанная на знании и сохранении традиций: «Киевский академический театр 
украинского фольклора «Берегиня» пригласит желающих на свадебный обряд жителей 
Центрального региона Украины… Это один из самых серьезных этнографических кол-
лективов в мире. Они инсценируют сватанье, ритуалы с караваем, девичник и прочие 
этапы свадебного действа» (Г 19.05.05). 

Примечательно, что находят отражение в прессе и творческие достижения украинцев 
в новых областях, получивших свое бурное развитие в ХХ веке, в частности, в научной 
фантастике: «Конвент ″Еврокон″, на котором каждый год определяют лучшего фанта-
ста Европы,.. в этом году в первый раз проходил в Киеве. Такой выбор плацдарма вы-
глядел вполне органично в свете результатов прошлогоднего ″Еврокона″, на котором 
фантастами номер один в Европе были признаны киевляне Марина и Сергей Дяченко… 
Что касается призов, то пальма первенства европейской фантастики второй раз под-
ряд отошла к Украине» (Г 17.04.06). 

Украинцы воспринимаются адресантами русских СМИ как люди, умеющие ценить 
лиризм в других, готовые делать для развития этой черты конкретные шаги, помогать. 
Так, Тамара Гвердцители, рассказывая о повлиявших на ее становление факторах, от-
мечает и оперу «Кармен» Бизе, в которой она мечтала спеть с юношеских лет, но все 
не представлялся случай, и «которую специально поставили [для нее – прим. наше] 
украинский режиссер и оперный театр, на французском – языке оригинала…» (tribuna.
ru/24.08.07). Более того, в русском дискурсе прессы лиризм становится синонимом на-
циональной идентичности украинцев. Интернет-издание приводит слова Президента 
Украины Виктора Ющенко, сказанные в поздравительной речи народной артистке Со-
фии Ротару: «Очень уважаю то, что вы делаете на эстраде, но я уверен, что вы дела-
ете гораздо большее дело – украинской песней формируете тот дух, ту энергию, ко-
торые несут нашу идентичность. Это – колоссальная государственническая работа, 
которую вы делаете» (tribuna.ru/news/2007/08/08/news8486). Основной мыслью заметки 
является утверждение, что песенное богатство Украины во многом формирует характер, 
мировоззренческие позиции носителя украинской ментальности. 

Однако лиричность натуры, мешающая проявлению деловых качеств, твердости 
руководителя, представляется иронично: «Миф, который настроил Украину против 
«оранжевых лидеров», – лиричность ющенковской натуры. Когда страна замирала 
без бензина, Ющенко в Карпатах занимался резьбой по деревянным тарелкам. Ког-
да в Киеве разразился газовый кризис, Президент на даче рисовал пейзажи…» (Изв. 
06.06.06); «Завтра Верховная Рада …соберется «по-серьезному». Первое заседание… 
продлилось 45 минут и было посвящено в основном исполнению гимна и других нацио-
нальных мелодий. На сей раз депутатам будет не до пения – они займутся формирова-
нием правительства» (Изв. 06.06.06). 

Если выражаемые носителями украинской ментальности чувства искренни и глубо-
ки, они оцениваются в текстах прессы позитивно, как стремление к свободе чувств, 
поступков («Целая группа известных спортсменов на разных языках описывала удач-
ность такого выбора [проведения Евро-2012 г. в Украине – прим. наше]. По отзывам 
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очевидцев, театрализованное шоу, которым сопровождалась украинско-польская заяв-
ка, окончательно затмило конкурентов…» (РГ 19.04.07)), оправдываются стремлением 
отстоять себя, прибегая к методам противника: «…На них [антиукраинские высказыва-
ния – прим. наше] Скрипка отвечает вполне веско. И тоже громко. …Кто-то из подвы-
пивших зрителей громко прошелся по «хохлам». Скрипка тут же, на месте, посвятил 
зрителю песню, предварив ее обращением: ″А для тебя, пьяная харя, я специально спою 
на русском языке″» (НГ 14.03.08).

Своеобразным проявлением лиричности украинцев выступает непосредственность, 
наивность, которая приобретает в контекстах русских СМИ позитивные коннотации: 
«Для многих россиян зажигательная и по-детски непосредственная Верка Сердюч-
ка стала таким же символом современной Украины, как горилка, сало и наваристый 
борщ» (Изв. 01.04.04)), часто отражается посредством цитирования речи самих украинцев. 
Так, украинский рэпер Потап, радуясь массовости пришедших российских звезд шоу-биз-
неса на презентацию в Москве их нового с Настей  альбома, эмоционально воскликнул: 
«О, голимая попса собралась! Мы рвем Москву! Когда приехали к вам в первый раз, нам 
никто даже дверь не открыл, все посылали… А теперь вон, сами набежали!» (С 06.03.08). 

Противоречия в общественно-политической жизни, разновекторность националь-
ных интересов, недостатки своего национального характера сами же украинцы высме-
ивают в анекдотах, шутках, юмористических рассказах и т. д. В русской прессе мягкий 
или сатиричный украинский юмор представляется путем передачи конкретных реакций 
украинцев на определенные события, цитирования высказываний, комментирования по-
ступков: «А над площадью Независимости подняли «примиряющий дирижабль» с вопро-
сом «Кто победит: Ющенко или Янукович?» Дирижабль оказался прозрачным, с земли 
надпись на нем читается «Отк тидебоп: Окнещю или Чивокуня?» Киевляне говорят: 
в этом вопросе –главная суть вывернутой украинской ситуации» (Изв. 04.12.04). Гри-
горий Охотин, собкорр «Ведомостей», информацию о роспуске правительства в Украине 
подает в рубрике «Думка москаля» следующим образом: «Кошка выпархивает из окна 
в свободное плавание… Мне это гораздо важней, чем какое-то там правительство – 
котенка подарил на новоселье украинский поэт Сергей Жадан, да еще и назвал его Ко-
котюха (по имени другого писателя). …Практически все, кто был с президентом на 
Майдане, - теперь оказались на улице. Один знакомый украинец шутит, что Ющенко, 
мол, строит модель села размером со страну. И теперь стал полновластным председа-
телем колхоза» (Вед. 09.09.05). 

Юмор представляется неотъемлемой частью мировосприятия украинца: «…Прознал 
о них [жителях Вилково – прим. наше] украинский президент Леонид Кучма и решил по-
сетить свою «Венецию». Прибыл на ближнюю пристань, где к его приезду поставили 
памятник согбенному липованину, первому высадившемуся на этой земле… Когда с лод-
ки ссадили президента и он стал рядом с монументом, мэр перекрестился – бетонный 
старовер был вылитый президент, только что с бородой. Заметила это и охрана… 
Потом выяснилось, что памятник к кучминому приезду отливали скульпторы затейли-
вой Одессы» (izvestia.ru /community/article22682). 

Своебразие украинской эмоциональности заключается в смене периодов повышен-
ной активности и всепоглощающей пассивности, покорности судьбе, углубленности в 
себя. Разочаровавшись после событий 2004 г. в революциях, митингах, акциях протеста 
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и т. д., утратив веру в политиков, часть украинцев начала демонстрировать равнодушие 
к происходящему в обществе, выражая свою реакцию с помощью ироничных коммента-
риев, наименований событиям, при этом демонстрируя уход в микромир: «А вот людям 
все происходящее [роспуск правительства – прим. наше] более или менее по барабану. В 
интернет-блогах практически полное молчание или шутки. Одна журналистка напи-
сала, что теперь для полноты картины Ющенко должен застрелиться на майдане Не-
залежности» (Вед. 09.09.05); «В Киеве главная оппозиционная сила Украины… провела 
съезд. …Делегаты съезда избрали 12 заместителей председателя партии. В народе они 
уже получили прозвище «12 апостолов, которые спасут страну» (Тр. 21.04.08); «Пар-
тия регионов  (ПР) и Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) фактически договорились о создании 
парламентского большинства, которое в народе тут же окрестили «ПРиБЮТ». Кого 
же прибъют?» (Изв. 01.06.09).

Украинцы настолько уверены в том, что их веселое отношение к жизни найдет от-
клик в сердцах сограждан, что даже делают его предметом коммерции: «На фестива-
ле «Червене вино»… продано 400 литров вина под названиями «Широкая коалиция», 
«Юлькина  радость» и «Шуфрич в бокале». Такие политические марки предлагала по-
сетителям фестиваля некая Елизавета,.. торговала самогоном ″Слезы Януковича″» 
(Тр. 18.01.08). Самоирония украинской нации четко видна при рассмотрении «народных 
неологизмов» («За автомобильные номера «кх» Киевскую область в народе называют 
Калихворнией» (Изв. 11.03.09)), часто служащих для номинирования реалий обществен-
но-политической жизни: «″Известия″ собрали неологизмы, без которых теперь Украину 
не понять. Голубые – приверженцы Партии регионов. Ец – финал украинских политиче-
ских реформ. Закосить – перейти в блок Юлии Тимошенко. Косвенный – замаскирован-
ный сторонник Тимошенко. Луцнуть – уничтожить политическую карьеру методом 
скандала, как глава МВД Украины Юрий Луценко в немецком аэропорту. Приющить –  
наказать указом президента. Юлить – проводить политику Тимошенко» (izvestia.ru/
ukraina/article3129223).

Нюансы в восприятии украинской эмоциональности носителями русского языка 
различимы только в контекстах и могут изменяться от позитивных к негативным, что 
объясняется неоднозначностью самого феномена, субъективностью оценивания, стерео-
типами авторов текстов и т. п. В текстах эмоция может иметь коннотации сниженности, 
ироничности, когда близка по  значению с семами непредсказуемость, взрывной тем-
перамент,  и ярко выраженные позитивные, когда речь идет о лиризме и артистизме 
украинцев, нейтральные, когда используется для номинирования конкретных проявле-
ний эмоций человека – страх, жалость, раскаяние, гнев и т. п. 

Восприятие русскими лиричности украинцев основывается на наблюдениях за бы-
том, жизнью людей, знании традиций и современного развития украинского общества, 
поэтому и отражает типичные проявления этой ментальной черты. 
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EllipSiS in THE lAnguAgE of mASS-mEdiA

Метою даної статті є систематичне дослідження явища еліпсису, визначення мож-
ливих форм реалізації цього явища та ролі еліпсису в газетному стилі англійської мови.

Ключові слова: еліпсис, еліптична конструкція, компресія, мовна економія, мас-
медіа, газетний текст, імплікація, опущення, ергономіка тощо.

В данной статье осуществлена попытка системного исследования языкового поня-
тия эллипсиса, определение формы его реализации и роль в газетном стиле английского 
языка.

Ключевые слова: эллипсис, эллиптическая конструкция, компрессия, языковая эконо-
мия, масс-медиа, газетный текст, импликация, опущение, эргономика.

The objective of the article is to systematically investigate the notion of ellipsis as well as 
different ways of its realization and its role in the newspaper style of the English language.

Keywords: ellipsis, elliptical construction, compression, language economy, mass-media, 
newspaper text, implication, omission, ergonomics etc.

The language of mass-media began to attract the attention of scientists since the very ap-
pearance of mass-media itself. The necessity of investigating mass-media’s language is ex-
tremely vital for modern science, culture and especially linguistics, as it is in this particular 
language that the processes of language development at all its levels are the most fully and 
vividly reflected.

Mass-media exists in two main forms: oral and written. It combines sound and written 
speech. The oral form involves radio, television; speeches; records; audio and video. Written 
speech is realized in the newspaper printed matter that performs the function of informing the 
reader in a concise and laconic way with the use of compact (compressed) constructions.

The present article is the complex study of ellipsis as a means of language compression and 
its role in modern newspaper texts.

The British and American press was under broad scope of such prominent linguists as T.A. 
Anisimova, A.V. Hileva, V.V. Fedorov and others.

Ellipsis in sentence-structure is a natural syntactic process in linguistic development pre-
sented as normal practices in many, if not all, languages.

Quite a number of elliptical patterns are shortcuts in syntactic usage fixed as a form of 
linguistic economy by right of long usage.

In terms of traditional grammar, elliptical sentences are generally identified as sentences 
with the subject or predicate missing. Some grammarians hold another point of view recog-
nising ellipsis also in sentences where the secondary parts of the sentence are felt as missing  
[1: 56].

Elliptical structures presuppose the omission of this or that element of the utterance that can 
be easily restored from the context or the concrete situation [2: 31].
©  Cтрельнікова О.В., 2011
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In this research we share the idea of V.N. Yartseva that ellipsis implies the omission of the 
language unit, which is implicated, in the language or in the text, i.e. structural incompleteness 
of the syntactic construction [3: 273].  

The early English newspaper was principally a vehicle of information deprived of its mod-
ern compressed form. Commentary as a regular feature found its way into the newspapers later. 
But as far back as the middle of the 18th century the British newspaper was very much likewhat 
it is today, carrying on its pages news, both foreign and domestic, advertisements, announce-
ments and articles containing comments.

It took the English newspaper more than a century to establish a style and a standard of its 
own. And it is only by the 19th century that newspaper English may be said to have developed 
into a system of language media, forming a separate functional style.

Not all the printed matter found in newspapers comes under the newspaper style. The mod-
ern newspaper carries material of an extremely diverse character. On the pages of a newspaper 
one finds not only news and comment on it, press reports and articles, advertisements and 
announcements, but also stories and poems, crossword puzzles, chess problems and the like. 
Since the latter serve the purpose of entertaining the reader they cannot be considered speci-
mens of newspaper style. It is newspaper printed matter that performs the function of informing 
the reader using compact (compressed) language means and providing him with an evaluation 
of the information published that can be regarded as belonging to the newspaper style.

The characteristic feature of the newspaper style – brevity of expression—dictate the speech 
economy of language means at the expense of communicatively less important information 
fragments. In part the information is conveyed implicitly in the newspaper style of the English 
language. The newspaper discourse is historically characterized by the transition from more ex-
tended language forms to more concise ones. The reasons of this phenomenon are the following:

1. the formation of brief new items (advertisements) genre;
2. the beginning  of language democratization in the XIX century which led to the use of 

concise oral colloquial forms;
3. the creation of informational telegraph agencies in the II half of the XIX century that 

considered brevity of expression – the first technical necessity [4: 228]. 
Having analyzed 42773 printed linguistic units using the method of total selection, 5672 

compressed structures were selected out of newspaper articles.
Elliptical constructions turned out to be rather frequently used in the newspaper style of the 

English language. They make up only 38% of all compressed language items found in the texts 
of the corresponding discourse.

In the course of our research we decided to make a division between the following types 
of elliptical sentences:

•	omission of the subject:
e.g. Has never been and never will be [5].

•	 omission of the predicate in patterns with there is, there are, e. g.:
e.g. He shook a finger at the room: “Too many men nowadays, and they don’t know what 

they want” [6]
•	 omission of auxiliary, copulative and other function verbs: 

e. g. You going to take the first place? [7]
•	 omission of the subject and auxiliary verb: 
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e.g.  Remember that accident? [7]
Some of the above given types of elliptical sentences have become regular idiomatic ex-

pressions: 
e. g. colloquial See? for Do you see?
That do? (= will that do?)  [6].
All above-presented kinds of ellipsis utilise compression for a certain language element is 

reduced from the situation but is implicated.
But certain restrictions are reasonably to be placed on the recognition of ellipsis as a spe-

cific form of compression, in terms of this investigation, since there is often the danger that 
we may base some part of our analysis on “understood” items in a context where there is little 
reason for taking ellipsis into account.

Imperative sentences, for instance, are generally expressed with no subject; and even when 
a subject is expressed in such sentences, the subject may be somebody or anybody rather than 
you, e. g.:

Somebody fetch a piece of it [8].
To treat commands, therefore, as sentences from which the subject you has been omitted 

would be erroneous. Commands and requests seem to be more reasonably described by stating 
that they are subjectless sentences in which one of a very restricted number of possible subjects 
may on occasion be inserted.

It would be probably wrong to say that when a speaker indulges in what grammatically may 
be referred to as ellipsis, he has always a clear idea of what he omits or neglects to express. It 
is more likely that the speaker very often has no definite idea of what he is omitting — indeed, 
that he would rather not be forced to render the idea or thought too carefully and exactly.

If, then, in such cases ellipsis should be assumed, it is because in each instance the com-
plete grammatical construction would require more; it cannot be assumed that the speaker 
would necessarily fill out his construction, even in his own mind.

The first to be mentioned here are sentences presented by predicatives without a verb. 
e. g.: Magnificent! Charming! Pretty! [5]
There is a vivid tendency in the newspaper style to omit the link verbs but only in certain 

syntactic positions, not in ordinary sentence pattern of the type: subject + predicate + secondary 
parts of the sentence.

It is often said that in all these sentences the link-verb is (are, was, were) is understood, but 
this point of view gives no real explanation of the phenomenon. We must, in all probability, 
admit such patterns as a definite grammatical type, fairly common not only in English but in 
other languages.

Such structures are common in languages which have not developed a copula, i. e. a verb 
meaning to be, as well as in languages which have a copula but do not use it as extensively as, 
for instance, English. 

By leaving out what may seem superfluous one creates the impression of hurry or stress of 
business which does not allow time enough to round off one’s sentence in the usual way. It is 
also of importance that headlines should capture attention and therefore be not too long,

e.g. The eighth wonder of the world? [8]
The following common sentence patterning is also observed:
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e.g. He will have his own way, no matter what the consequences [7].
Here we have really a double occurrence of the phenomenon in question. No matter is a 

preposed predicative without is, and in the clause which forms its subject, what is also a pre-
dicative to the consequences, etc., which forms the subject of the clause.

Peculiar is the use of isolated predicatives with and:
e. g. He was such a success yesterday, and no wonder [6].
Another specific type of elliptical constructions was found in the sentences where all the 

nouns denoting the circumstances of the place are omitted and the restoration of the ellipsis is 
due to the absolute use of prepositions.

e.g. The pubs emptied into the coffee-bars [7].
Ellipsis in such an example is restored not only with the help of the verb, but the verb with 

the subject, i.e. with the help of the whole sentence. 
Thus, elliptical constructions are understood as such that contain reduced elements neces-

sary for the completeness of the language structure or its meaning.     They are a productive 
form of compression used in the newspaper style of the English language.  

Ellipsis can be considered as one of the brightest manifestations of language compression 
used in the newspaper style for the purpose of economizing and minimizing the language tools 
preserving the reliability of information transmission. 

Above-sited examples prove that informativeness and laconism are the main style-forming 
features of press genre, i.e. the principle of language economy lies at the basis of its function-
ing. Having investigated the tendencies of such language notion as “ellipsis”, it is possible to 
consider necessity of language economy to be one of the crucial prerogatives of ellipsis ap-
pearance. 

The pursuit for text condensation, on the other hand, is also dictated by the obligation to 
economic usage of newspaper space. The abundance of information the reporter has to present 
to the reader makes him/her employ different compression devices. Secondly, according to 
the well-known postulate about  “the man’s natural laziness” the newspaper material must be 
organized in the way that the reader could get acquainted with the information, receive all nec-
essary data without making too much efforts and in a short time interval.

The research of elliptical constructions in the newspaper texts allowed sorting out the fol-
lowing types of ellipsis the most frequently used in the press:

1. Contextual – the compensation of the macrocontext mostly;
2. Situational – the compensation takes place at the expense of speech peculiarities, social 

experience of the speakers;
3. Phraseological – the compensation is possible due to the inner context of the predicative 

with a free syntactic position.
It is necessary to admit in conclusion that the increase of compressed items used at the 

pages of modern press confirms the main principle of periodicals – “alternation of standard and 
expressiveness” [10: 197]. 
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ПроБЛЕми доСЛідЖЕннЯ рЕКЛамноЇ ЛЕКСиКи
 у мовній Картині Світу уКраЇнЦів

У статті порушується проблема визначення поняття рекламної лексики, форму-
вання відповідного фрагмента мовної картини світу українців. Розглядається питання 
формування стимульного списку для проведення асоціативного експерименту. Проана-
лізовано асоціативне поле стимулу реклама. 

Ключові слова: рекламна лексика, мовна картина світу, асоціативний експеримент, 
стимул, реакція.

В статье затрагивается проблема определения понятия рекламной лексики, фор-
мирования соответствующего фрагмента языковой картины мира украинцев. Рассма-
тривается вопрос формирования стимульного списка для проведения ассоциативного 
эксперимента. Проанализировано ассоциативное поле стимула реклама.

Ключевые слова: рекламная лексика, языковая картина мира, ассоциативный 
эксперимент, стимул, реакция.

The article deals with the problem of definition of the notion of advertising vocabulary and 
the necessity of forming the list of stimuli for making a free associative experiment. 

Key words: lexis of advertising, linguistic picture of world, associative experiment, 
stimulus, reaction.
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Важко виділити таку сферу сучасного життя, яка була б позбавлена впливу реклами 
на свідомість людини. Реклама стає дедалі все важливішою складовою життя людини, 
що певною мірою формує її мовне середовище і, як наслідок, займає суттєве місце у 
мовній картині світу сучасного українця. Українська реклама набуває рис самобутності, 
все менше копіюючи західні теми та сюжети, у ній з’являються суто національні риси, 
які проявляються через застосування типових українських кольорів та одягу. 

Реклама як явище суспільне, економічне, лінгвістичне викликає бурхливий інтерес 
у науковців. Дослідження реклами вченими-лінгвістами проводяться у різних напря-
мах. Психолінгвістичні особливості реклами вивчають Ю. А. Сорокін, Є. Ф. Тарасов, 
Н. М. Лисиця, Н. Феарклау, С. Хайакава, М. Шадсон та ін.), реалізація методик нейро-
лінгвістичного програмування у рекламі представлена у дослідженнях Т. Ю. Ковалев-
ської. Різні аспекти вивчення мовної картини світу розглядаються у роботах Л. А. Лиси-
ченко (рівні мовної картини світу), Д. І. Терехової (асоціативний портрет росіянина та 
українця), О. М. Холода (мовні картини світу чоловіків та жінок), Л. В. Кушмар (лексика 
економічної сфери у мовній картині світу українця) та ін. Тим часом проблема складу 
впливу лексико-семантичної групи на формування рекламної лексики та її картини світу 
носія української мови лишається не вирішеною.

Мета цієї статті – проаналізувати асоціативне поле стимулу реклама, виявивши в 
ньому семантичні зв’язки, які визначають стимульний список асоціативного експери-
менту для реконструкції фрагмента мовної картини світу українців, представленого ре-
кламною лексикою.

Лексичні засоби у рекламі виконують провідну інформаційну функцію, а вільний 
асоціативний експеримент може стати тим ефективним засобом, за допомогою якого 
можна досліджувати сучасний стан розуміння понять у свідомості мовців.

Українці, як і кожна нація, живуть у світі, картина якого відображає національну спе-
цифіку культури, і крізь неї сприймають світ. Картина світу формує в людині стереоти-
пи сприйняття світу, його тлумачення. Стереотипи виступають як стандарти мислення, 
які, актуалізуючись, відтворюються у відповідних умовах. Реклама вбирає в себе певні 
стереотипи, що живуть у свідомості окремого мовця та цілого суспільства. Вона оперує 
стереотипними поняттями для того, щоб бути зрозумілою споживачеві. Стереотипність 
можемо спостерігати на прикладі ядерних асоціацій, тобто таких, що є повторюваними і 
частотно вживаними серед реципієнтів.

Лексика належить до найменш консервативної підсистеми мови, оскільки все нове, 
що з’являється в суспільстві, знаходить своє втілення у мові. Саме на лексичному рівні 
відбуваються головні процеси зміни та розвитку мови, адже „лексика стоїть найближче 
до реальної дійсності, оскільки вона виконує номінативну функцію, через що наповню-
ється новими номінаціями, які дуже часто є відображенням нових реалій” [1: 25]. „Усе, 
що пізнала, вичленувала з дійсності людина, знаходить своє місце в лексико-морфоло-
гічній підсистемі мови, ніщо у цьому плані не може бути створене людиною таке, що 
не може мати свого словесного відповідника, що існує поза мовними знаками „ [1: 95].

За словами О. С. Кубрякової, проблема організації внутрішнього лексикону надзви-
чайно складна, оскільки існують розрізнення лексикону ментального (lingua mentalis) і 
лексикону мовного: “Під мовою мозку зазвичай мають на увазі невербальні одиниці нашої 
концептуальної системи, такі як образи, схеми дій, гештальти, картини та ін. Але частина 
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концептуальної системи людини має, без сумніву, свою мовну “прив’язку”, оскільки багато 
з концептів і понять існують як такі, що мають свою вербальну форму” [2:94].

Під рекламною лексикою розуміємо слова та словосполучення термінологічного та 
загального планів, які вживаються у сфері реклами, зокрема у рекламних текстах. Ре-
кламна лексика не являє собою стійкої лексико-семантичної групи, вона знаходиться у 
безперервній динаміці, поповнюється новими елементами залежно від появи нової ре-
кламної продукції.

З метою виявлення кола понять, що формують фрагмент мовної картини світу, пред-
ставлений рекламною лексикою, нами було проведено перший етап підготовчого екс-
перименту, результатом якого має стати стимульний список для подальшого проведення 
вільного асоціативного експерименту. 

За висновками Т. Ю. Ковалевської, “результати асоціативних експериментів дають 
змогу не лише усвідомити механізми глибинних процесів інформаційної обробки, а й 
визначити адекватні шляхи конструювання ретіальних контекстів, через які здійснюєть-
ся вагомий вплив на поведінку національної аудиторії, а отже, відбувається формування 
певних констант у площинах раціональної й аксіосистемної свідомості” [3: 5]. 

Стимул реклама

Денотативний фрагмент Конотаційний фрагмент

гроші (25), телевізор (14), інформація (13), товар 
(11), білборд (11), телебачення (10), піар (10), пере-
рва (7), ), нове (7),  яскравість (6), продукція (6), 
яскрава (5), продаж (5маркетинг (5), продукт (5), 
люди (5), попит (4), газети (4), радіо (4), маніпу-
лювання (4), плакати (4), бізнес (3), робота (3), 
заохочення (3), агітація (3), Інтернет (3), музика 
(3), ЗМІ (3), якість (3), популяризація (3), оголо-
шення (3), модель (3), кольори (3), повідомлення 
(3), нав’язування (3), пропозиція (2), пропаганда 
(2), людина (2), алкоголь (2), суржик (2), розповсю-
дження товару (2), колір (2), Coca-Cola (2), інтерес 
(2), імідж (2), вигода (2), сучасність (2), речі (2), 
картинка (2), зубна паста (2), акція (2), заробіток 
(2), зацікавленість (2), ліки (2), яскравий колір (2), 
знаменитість (2), снікерс (2), прибуток (2), посте-
ри, продажі, заробляння грошей, фантазія, магазин, 
помилка, погляд, монтаж, драбина, літери, купити, 
технології впливу, вплив, нові технології, характе-
ристика підприємства, знижки, сигарети, соус, 
розслаблення, переконання, журналістика,

брехня (16), обман (14), довго (7),  мані-
пуляція (5), сміх (3), омана (3), нудно (3), 
нісенітниця (2), набридає…! (2),
непотрібна інформація (2), роздрату-
вання (2), недовіра (2), лохотрон (2), без 
змісту (2), великі гроші, багато грошей, 
вигадка, спокуса, коханий, некоректне 
вживання слів,
промивання мізків, не вірю, яскравий 
ролик, усмішки, одстой, бабло, гіпноз, 
надоїдливість, безглуздя, наївність 
людей, розвага, наглість, зіпсований 
товар, підкуп, махінація, спритність, 
виманювання грошей, спокуслива жінка/ 
чоловік, внушіння, настирність, хи-
трість,  настороженість, вбивця часу, 
нав’язливість, безглуздість, безглузді сю-
жети, розумні люди, бажання придба-
ти, відволікання уваги, тупість, розум, 
втрата часу, грабіж, якась інформація, 
телік, заманювання, 
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Закінчення таблиці

Стимул реклама

Денотативний фрагмент Конотаційний фрагмент

магазини, іміджмейкер, офіс, матеріал, підпри-
ємство, збут, збут непотрібних речей, комуніка-
ційність, фінанси, шоколад, кошти, ідея, вулиці, 
місто, стратегія, ролик, послуги, пропоную, спосіб 
заохочення, продукція, парфуми, спосіб заробітку, 
спілкування, натовп, комбайни, конкуренція, кре-
атив, увага, масова аудиторія, масовість, пред-
ставлення, нова інформація, марка, таблетки для 
похудання, зацікавленість людей в товарі, info, 
кіно, час, година, великі підприємства, дохід, пре-
зентація, сюжет, подача інформації, Мілка, Avon, 
Orbit, упаковка, розповсюдження, поширення,25 
кадр, кадри, вигляд, престиж, Нескафе, менеджер 
з продажу, масштабність, ціна, електроніка, мода, 
краса, подарунки, машина, розгалуження, суспіль-
ство, яскравий вигляд, десерт «Бонжур», продукти, 
новини, покупки, контроль, короткочасна, 99 фран-
ків, Бегбедер Ф., мистецтво, майбутнє, товари 
для домашнього господарства, товари побутового 
вжитку, новітні засоби, писати, слухати, чита-
ти, дивитись, природа, витрати, вистава, шоу, 
пральний порошок, пауза, косметика, продовольчі 
товари, техніка, порошки, рекомендація, потреби, 
прокладки, їжа, шампунь, телеведуча, телевізійна 
програма, рушійна сила торгівлі, Рондо.

занадто багато, нецікаво, шкода, не-
правда, сучасно, креативна, іноді не в 
тему, переривання художніх фільмів, 
приємна/ неприємна, етична/ неетична, 
шум, щось цікаве, гарна, заохочуючи, має 
сенс, толкова, перспективна, бос, на-
чальник, наставник, Бог, штучна краса, 
набридлива музика, смішна, провокація, 
абсурд, прикрашання дійсності, невід-
повідність реальності, гра, непотрібна, 
погане, повільність, нестерпність, до-
помога у виборі, постійна, перериває 
передачі, страх, дратування, негативні 
емоції, напівідеальні обличчя, втирання, 
награність, яскрава картинка, бруд, 
необхідна, щось смачненьке, зайва, ін-
тригуюче, півгодини вільного часу, скрізь 
і всюди, підлабузництво, достала уже, 
запам’ятовується.

Сутність першого етапу підготовчого експерименту полягає в тому, що інформанти 
фіксували свої асоціації на стимул реклама. У такий спосіб отримуємо асоціативне поле, 
ядерні реакції якого демонструють реальні зв’язки, що виникають у свідомості мовців і 
через асоціативну норму виявляють семантичне поле, елементи якого відображають час-
тину фрагмента мовної картини світу українців, структурованого рекламною лексикою.

Коло опитуваних склали 128 осіб віком від 16 до 32 років (1979 р. н. – 1 ос., 1981 – 1, 
1982 – 1, 1984 – 1, 1986 – 1, 1988 – 1, 1989 – 16, 1990 – 19, 1991 – 34, 1992 – 18, 1993 – 30, 
1994 – 4, 1995 – 1). У тому числі 27 осіб чоловічої статі, 101 – жіночої. Інформанти є сту-
дентами Житомирського державного університету імені Івана Франка (ННІ філології та 
журналістики – 50 осіб, соціально-психологічний факультет – 26, історичний факультет –  
18, ННІ іноземної філології – 4, фізико-математичний факультет – 3), Житомирського 
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державного інституту культури та мистецтв – 16, Житомирського державного техноло-
гічного університету – 4, Київського політехнічного університету – 1, Київського націо-
нального лінгвістичного університету – 2, Вищої духовної семінарії – 1, Житомирського 
базового фармацевтичного коледжу імені Г. Протасевича – 2, Чернігівського інституту 
економіки та управління – 1. 

Асоціативне поле різних реакцій сформоване денотативним фрагментом, що вклю-
чає реакції, які викликані змістом поняття реклама, та конотаційним фрагментом з реак-
ціями-оцінками.

Ядерними реакціями на слово-стимул реклама спостерігаємо у денотативному фраг-
менті є такі: (гроші (24), телевізор (14), інформація (13), товар (11), білборд (11), телеба-
чення (10), піар (10) перерва (7), та ін.) та конотаційному – брехня (16), обман (14), довго (7).  
В переважній більшості реакції-оцінки (конотаційний фрагмент) мають негативне спря-
мування, як наприклад, непотрібна, бруд, зайва, роздратування, тупість, безглуздя, ні-
сенітниця (2), однак стимул реклама викликає й позитивні асоціації, що проявляються 
у реакціях: креативна, толкова, допомога у виборі, запам’ятовується, перспективна.

Нами було проведене також дослідження шкалування понять (з оцінками від 1 до 
5, де 5 – це надзвичайно важливо, 4 – дуже важливо, 3 – важливо, 2 – не суттєво, 1 – не 
має значення) за значимістю, тобто наскільки для опитаних ці слова співвідносні з ре-
кламою. Слова зараз, безкоштовно, представляємо, оголошуємо, таємничий, магічний, 
мама, унікальний, знижка, економте, вигідно, досягнення, гарантія, строк придатнос-
ті, закінчується сьогодні були виокремлені американцем А. Кромптоном [4: 99] як ті, що 
найчастотніше вживаються в рекламі, і їх застосування, на його думку, зробить успіш-
ним будь-яке рекламне повідомлення. З метою виявлення вагомості цих понять для укра-
їнців ми додали їх до експериментального списку. Наступні слова були проаналізовані 
нами самостійно: відсотки, стратегія, прибутки, уяви, корисно, без ГМО, особливий, 
концепція. Решта понять безпосередньо мають відношення до рекламної сфери і добре 
знані серед фахівців реклами. Це такі слова як: флеш-презентація, поліграфія, сувенірна 
продукція, нетривіальний дизайн, інтерфейс, павер-пойнт презентація, Д-презентація, 
корпоративна культура, піар, каталог, буклет, промо-акція, неймінг,експозиція, хос-
тінг, бізнес-візитка, дисконтна картка, пластикові цінники, супроводження сайту, без-
контактні картки, флаєр, рекламний текст, наклейка, газетний моуль, плакат, широко 
формат, офсет, мат, глянець, лого, штендер, стелла, лайтбокс, пілон, неонова рекла-
ма, світловий короб, обкладинка, білборд, нарубка, брендінг, ребрендінг, рейтинг, бренд, 
слоган, товар, марка, кейс, електорат, принтер, лізинг, бутик, інвестиції, спонсор, 
юзер, маркетинг, менеджмент, бізнес, дефіцит, партнер, драйвовий, менеджерувати, 
ультрамодний, суперновий, аудіореклама, відеоролик, комерційна пропозиція, ріелтор-
ські послуги, ефективний, промоушн, щити, електронні табло, збут, інвойс, дизайн, 
промоушн, мерчандайзинг, престиж, ресурси, конкуренція, презентація, рекламна ідея, 
сайт, креатив, товарний знак, веб-дизайн.

У цьому опитуванні взяли участь студенти Луганського національного університету 
ім. Т. Шевченка (19 осіб), Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(11) та Житомирського державного інституту культури та мистецтв (12).

Найвищі показники виявились у понять поняття знижка, економте, вигідно (4,4); без 
ГМО (4,3); сайт (4,2); веб-дизайн, товар (4,1); гарантія, бренд, марка, суперновий, віде-
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оролик, рекламна ідея (4). Найнижчу оцінку мають поняття інвойс (1,6); магічний (1,7); 
газетний моуль, таємничий (1,8); Д-презентація, хостінг (1,9). Середню оцінку опиту-
вані надали поняттям презентація, строк придатності, корисно, стратегія,рекламний 
текст,спонсор,бізнес,дизайн(3,9); особливий, каталог, рейтинг, обкладинка, білборд, 
престиж (3,8); конкуренція (3,7).

Ці відмінності будуть використані при формування стимульного списку для прове-
дення вільного асоціативного експерименту з метою реконструкції фрагмента мовної 
картини світу українців, сформованого рекламною лексикою.

Реклама впливає на трансформацію національних ідеалів та культурних цінностей, 
вносить нові поняття, позначається на моральному кліматі в громаді. Характер реклами 
відображає рівень розвитку суспільства, економічних та соціальних відносин. 

«Реклама – диригент організації буття, вона створює універсальні ідеї та поведінкові 
стереотипи, впроваджуючи у свідомість утопічні картини життя» [5: 232].

Вплив реклами на свідомість людей досконально не вивчений, залишається невирі-
шеною проблема формування картини світу вербальними засобами реклами.

Асоціативний експеримент може стати плідним джерелом для отримання відомостей 
про те, які слова утворюють лексико-семантичне поле рекламної лексики. Першим кро-
ком у цьому напрямку є підготовчий етап, що дає змогу встановити асоціативні зв’язки 
у сприйнятті стимулу реклама.

Кількість отриманих реакцій у ході асоціативного експерименту становить 532, з них 
представлено у денотативному фрагменті 374 та у конотаційному – 158. З чого можемо 
зробити висновок, що в асоціативному полі стимулу реклама переважає денотативний 
фрагмент, але значущим виявляється конотаційний (понад 31 % поля). 

Деякі реакції, отримані під час підготовчого етапу асоціативного експерименту, зна-
ходять своє відображення у експериментальному списку на оцінку значущості понять. 
Це такі реакції як: піар (7), білборд (4), маркетинг (4), плакати (4), бізнес (3), збут, 
марка, креатив, престиж, товар, конкуренція, ідея, презентація, стратегія, знижка, 
престиж.

Підготовчий етап до проведення вільного асоціативного експерименту дав нам мож-
ливість визначити значущі для мовців поняття, які в подальшому складуть стимульний 
список для проведення вільного асоціативного експерименту з метою реконструкції 
фрагмента мовної картини світу українців представленого рекламною лексикою. 

У проведених двох дослідженнях ми зафіксували внутрішню (асоціативний експери-
мент) та зовнішню (шкалування понять) оцінку стимулу реклама, що дає нам об’єктивні 
дані для формування подальших досліджень у цьому напрямі. 

Вплив реклами не обмежується матеріальною сферою. Вона формує не лише потреби 
споживачів, але й стереотипи, ціннісні орієнтації, моделі поведінки та естетичні смаки.
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(Луганськ, Україна)

мовЛЕннЄві Жанри «оБраЗа» та «ЗнуЩаннЯ» 
у СтруКтурі читаЦЬКиХ КомЕнтарів до новин

У статті розглянуто тактики дискредитування особи за допомогою мовленнєвих 
жанрів «образа» та «знущання» на матеріалі коментарів до новин Росії та України, 
здійснених відвідувачами веб-сторінок.

Ключові слова: дискредитація, адресат, вербальна образа та знущання, мовленнє-
вий жанр, етнічні упередження.

В статье рассмотрены тактики дискредитирования личности с помощью речевых 
жанров «оскорбление» и «издевка» на материале комментариев к новостям России и 
Украины, оставленных посетителями веб-страниц.

Ключевые слова: дискредитация, адресат, вербальное оскорбление и издевка, рече-
вой жанр, этнические предубеждения.

The article shows the tactics of discrediting of a person with the help of speech genres 
“abuse” and “derision” as shown in the comments on the Ukrainian and Russian news reports 
made by the visitors of news web-pages.

Key words: discrediting, addressee, verbal abuse and derision, speech genre, ethnic 
prejudice.

Інтернет має велике значення в житті сучасного суспільства завдяки своїм широким 
можливостям. Тут можна знайти будь-яку інформацію, спілкуватись на будь-якій відста-
ні і навіть працювати у сфері торгівлі чи послуг. Серед мільярдів веб-сторінок популяр-
ністю користуються сторінки новин. 
©  Балакірєв К.О., 2011
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Новини – джерело «первинної», оперативної інформації. Саме в новинах реалізуєть-
ся посередництво у взаємодії індивіда зі світом реальності. Окрім того, перевагами таких 
сторінок над новинами, що транслюються по радіо чи телебаченню, є те, що користувач 
сам обирає, що читати чи дивитись, а також можливість лишити коментар (відгук) про 
прочитане.

Мета даної статті – аналіз коментарів читачів до новин, розташованих в мережі Інтер-
нет, з метою встановлення, у якій мірі в коментарях використовуються мовленнєві жанри 
«образа» та «знущання». Серед завдань слід зазначити наступні: виявлення формул ви-
раження інвективних смислів, спроба розглянути ходи мовленнєвої тактики ображення 
й знущання у тих випадках, коли об’єктом коментарів стає людина, про яку йдеться в 
статті новини, їх класифікація та порівняння з вже існуючими класифікаціями, спроба 
з’ясувати причини поширення вказаних жанрів у структурі читацьких коментарів. Мате-
ріалом стали тексти новин, розташовані на російських (Рамблер) та українських (Газета, 
Тексти) інформаційних веб-сторінках. На прикладі коментарів до новин, дійовими осо-
бами у яких виступали Микита Михалков, Руслана Лижичко та Олександр Пономарьов, 
відомі діячі культури та мистецтва, які брали участь у політичному житті Росії та Укра-
їни відповідно, було зроблено спробу прослідкувати напрями та комунікативні ходи на-
несення образи та знущання.

Проблемам інвектології та когнітивної лінгвістики приділяли увагу такі вчені, як 
С.Г. Воркачов, Г.В. Кусов, Н.А. Красавський, А.Ю. Позолотін, А.Р. Ратинов, Н.Д. Голев, 
В.І. Жельвіс, О.С. Іссерс, А.Н. Сперанська, І.А. Стернін, С.В. Дороніна, В.С. Третьякова, 
І.А. Кудряшов та ін.

Новизна даної роботи полягає, насамперед, у відборі напрямку, у якому відбувається 
спілкування, коли багато адресантів, чиї імена та прізвища невідомі, звертаються до чи 
ведуть комунікацію з одним і тим самим адресатом, а також у відборі суб’єктів, які дис-
кредитуються у коментарях до новин.

Будь-яке спілкування відбувається з певною метою. «Мета дискредитації – підірвати 
довіру до когось або чогось, зменшити авторитет когось або чогось. Для позначення дій, 
мета яких – підірвати довіру, викликати сумніви у позитивних якостях кого- або чого-
небудь, використовуються поняття ображати/образа, знущатися/знущання, насміхатися/
насмішка, звинувачувати/звинувачення» [1: 161]. З-поміж згаданих понять в даній статті 
ми зробимо спробу встановити, яку роль в стратегії дискредитування мають перші два.

Перш за все необхідно з’ясувати значення  понять «образа» та «знущання». Великий 
тлумачний словник сучасної української мови подає наступні визначення цих понять:

Знущання – зла насмішка, глузування. [2: 474] Образа (з-поміж трьох визначень, які 
містить словник, для нашого дослідження актуальним є перше) – зневажливе висловлю-
вання, негарний вчинок і т. інше, що спрямовані проти кого-небудь і викликають у нього 
почуття гіркоти, душевного болю. [2: 815]

Для більш глибокого й точного опису понять «знущання» та «образа» було перевіре-
но тлумачення слів, якими ці поняття пояснюються, а також їхні синонімічні ряди. Отже: 
глузувати – уїдливо насміхатися; висміювати когось або щось [2: 246]

Синонімами іменника образа є кривда та зневага, синонімами слова зневага (від-
сутність поваги) є неповага, погорда, презирство. Дієслово зневажати, тобто виявляти 
презирство, неповагу до кого/чого-небудь має цілу низку синонімів, серед яких наступні: 
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гордувати, погорджати, погордити, цуратися, гребувати, поштурхувати, плювати, 
чхати [3: 238].

Дієслово кривдити означає несправедливо чинити щодо когось/чогось, ставитися до 
когось/чогось. [3: 276]

Починаючи безпосередньо аналіз мовленнєвих жанрів «образа» та «знущання», не-
обхідно з’ясувати природу самого поняття «мовленнєвий жанр».

Мовленнєвий жанр – мовленнєве ціле, складний синтез повідомлень (мовленнєвих 
актів), об’єднаних комунікативною тактикою адресанта, моделлю адресанта і адресата, 
комунікативною метою, комунікативним смислом, специфічною жанровою тональністю, 
«закільцьоване» попередніми і наступними мовленнєвими жанрами; це складова дискур-
су, типовий спосіб побудови мовного коду, пов’язаний із певними ситуаціями і створений 
для передачі певного змісту (комунікативного смислу) [4: 54]. Як випливає з визначення 
мовленнєвого жанру, образа та знущання є мовленнєвими жанрами. В свою чергу жанри 
образа та знущання є складовими поняття вербальна агресія, яке розглядається як «зу-
мисне мовленнєве висловлення негативних емоцій, що має інвективне прагматичне зна-
чення, яке породжується з метою спричинити моральну шкоду адресату або викликати/
спровокувати його реакцію у відповідь» (переклад наш) [5]. Будь-яке мовлення адресо-
ване, тобто має адресата. Жанри образа та знущання також адресовані, як це випливає 
із визначення цих понять. Унікальність категорії адресованості в коментарях до новин в 
мережі Інтернет як середовища спілкування полягає в тому, що комунікація може відбу-
ватись в кількох руслах: між журналістом, який готував репортаж, перш за все, з метою 
повідомлення інформації, а також з метою отримати за допомогою читацьких коментарів 
зворотній комунікативний зв’язок та безпосередніми читачами новин. У цьому випадку 
адресатом є спочатку читачі новин, а потім – журналіст, автор статті. У іншому випадку 
читачі можуть обрати адресатом «третю» особу, а саме – ту, про яку йшлося в репортажі. 
Таким чином читачі новин є первинним адресатом, а «третя» особа – вторинним. Н. Фор-
мановська подає наступне визначення вторинного або непрямого адресата: «це такий 
учасник спілкування, до якого безпосередньо не звертаються, але заради якого будують 
дискурс/текст» (переклад наш) [6: 176]. У будь-якому випадку можливість коментува-
ти новини в мережі Інтернет дає можливість учасникам комунікації змінювати комуні-
кативні ролі. Це, в свою чергу, дає змогу краще орієнтуватись у ситуації спілкування. 
Отримана інформація при цьому пропускається через власний життєвий і мовний досвід 
комунікантів, думки, оцінки, ставлення тощо.

Перейдемо до розгляду комунікативних ходів, які реалізують тактику ображання/об-
рази та знущання. Однією з найбільш вдалих класифікацій нами вважається класифіка-
ція на основі мовленнєвих реплік-кліше. [7]

Комунікативний хід 1. «Він – дурень (злодій, шахрай, непрофесіонал, хворий…)». 
Мета – безпосередня негативна характеристика особистості або негативна оцінка, що 
виявляється через натяк. В образливих висловах такого типу знаходимо зменшування 
інтелектуальних, моральних, професійних, фізичних якостей опонента.

Комунікативний хід 2. «Він схожий на N». Мета – створення бажаних для мовця асо-
ціацій, порівнянь. Це дозволяє перенести негативну оцінку із однієї когнітивної області в 
іншу. У цьому комунікативному ході часто застосовуються метафори і порівняння.

Комунікативний хід 3. «Він не схожий на N, хоча й претендує». Суть – розвінчання 
претензій.
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Комунікативний хід 4. Прийом «навішування ярликів». Навішування ярликів – це 
«мистецтво» пошуку характерної деталі, риси характеру чи зовнішності, негативна оцін-
ка якої за принципом розширення переноситься і на особистість в цілому. Полягає у 
виділенні у фігур лише негативних рис, котрі у поєднанні з іменами, які вживаються як 
загальні, перетворюються на ярлики. Мовленнєва тактика навішування ярликів здійсню-
ється також за допомогою прийому патронімічної атракції та міни кореня. Сюди також 
відносять іменування діячів (за «домашнім» ім’ям, прізвищем, по-батькові) з метою, 
наприклад, розвінчання претензій, свідчення про невизнаність статусу (детальніше про 
класифікацію див. [1: 167-176]).

Тепер звернемось до мовленнєвого матеріалу, відібраного на українських та росій-
ських інформаційних сайтах. 

На основі аналізу мовленнєвого матеріалу було виділено чотири напрями, застосова-
ні в тактиці мовленнєвої образи: умисне викривлення прізвища, іменування людини різ-
ними прізвиськами, виявлення зневаги до родини цієї людини, скривдження людини в її 
професійній діяльності, тобто майже все те, що згадувалось в класифікації мовних ходів. 

Тепер розглянемо кожен з них більш детально. Як вже було зазначено, будь-яке мов-
лення адресоване. Прізвище безпосередньо вказує на людину, яку ображають чи над 
якою знущаються. Крім того, образа непрямо стосується усієї родини, будучи чимось на 
зразок «вербального герба» родини (пор. Співзвучність рос. «фамилия» з англ. «family»). 
На основі аналізу мовленнєвого матеріалу було виявлено 13 так чи інакше викривле-
них видів написання прізвища «Михалков» (міна кореня згадується у четвертому ході). 
Серед них: михалков (з рядкової літери), Смехалков, МиГалков (найрозповсюдженіший), 
мигалкин, нахалков, мигалкоff та ін. Таке викривлення пов’язане з постійною критикою 
на адресу Михалкова з приводу використання ним спецсигналів на службовому авто. 
Єдиний зафіксований випадок видозміни прізвища «Лижичко» на «Лисичко» може бути 
обумовлений тим, що саме такий варіант автозаміни пропонує словник текстового ре-
дактора Word, а людина, яка писала коментар, не була достатньо уважною. Видозміни 
прізвища «Пономарьов» виявлено не було.

Другий напрям, який стосувався прізвиськ, що надані об’єктам ображення, а також 
безпосередніх контекстів, у яких вони вживались – найоб’ємніший. Було нараховано 
близько двохсот (189) прізвиськ М.Михалкова різної експресивності. Що стосується 
прізвиськ, даних Р.Лижичко та О.Пономарьову, то їх не так багато. Кожну з них мож-
на віднести до одного з вищезгаданих чотирьох ходів. Так, наприклад, говорячи про 
М.Михалкова, до першого відносимо (вживані найчастіше): беспринципный, клоун, ли-
цемер, приспособленец, тварь, урод, это/этот, типа «мэтр», «режисер киношный», 
режиссёришка, режисер-артист-клоун. У цьому напрямку можна виділити підгрупу 
прізвиськ, заснованих на творчості Михалкова та на створених ним персонажах зокре-
ма: утомлённый мигалкой, «Утомлённый парадом», шмель усатый, царь та подібні. Для 
порівняння, на українських сайтах О.Пономарьов був названий козлом, артистом з по-
горєлого театру, простим бидлом у якого нема ні голосу ні таланту якогось біса лізе в 
політику не вміючи звязати два слова та просто уродом, співачку Руслану охарактери-
зували наступними інвективними формулами: уродливое чмо; жлобиха самохвалка; Рус-
лана - пустишка. Ані музики, ані стилю. Манера співу - совок 80- тих; Штучна лялька, 
в якої нічого нема крім нахальності!; Ужасная особа, которая представила нашу куль-
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туру извращенно; Один сплошной негатив – гей, гей; Нет у нее нежности, женствен-
ности и т.д.Да и песни случайные — то есть гуцульский фольклер на наш мотив(попсу); 
Брехливе створіння, а такі надії подавала (останній коментар стосується політичних 
переконань співачки).

До другого ходу ми можемо віднести наступні образливі ймення: флюгер, хамелеон, 
Петрушка с Погремушкой (стосовно М.Михалкова). 

До третього ходу відносимо: аристократ, дворянин, царь, (рассейский) барин (сто-
совно М.Михалкова, його спосіб життя, величезні земельні маєтки та інші види влас-
ності), фрази «смішно уявити що ця балерина колись була депутатом», «Ей уже под 40 
лет, а она всё еще ,,дикая,,» (стосовно політичної кар’єри Р.Лижичко та її альбому «Дикі 
танці»).

До четвертого: никитка, микитка, Михалыч, никитка всея Руси, Никитос, Никитуш-
ка, полудурок с петушиным голосом, усатый-полосатый, усатый/Усатый. Останнє пріз-
висько можна також віднести до другого ходу, тому що прізвисько «Усатый» в пресі зу-
стрічається не вперше, хоча раніше застосовувалось до Й.Сталіна [9: 252]. «Домашніх» 
імен О.Пономарьова виявлено не було, а от ім’я «Руся» (від Руслана) зустрічалось лише 
у схвальних відгуках про творчість співачки. Не такі схвальні ярлики стосувались зо-
внішності Руслани: Уродливая Руслана; красота неописуемая... Особенно нос. Уродина 
и есть уродина; Страшна-як атомна війна!; ужосс...морда, как печеная картофелина; 
крокодил; CTPAXOMAHKA; і найпоширеніше – мавпеня/мавпа/обезьяна.

Третій напрям стосується родини, національної приналежності і ґрунтується часто 
на етнічних упередженнях, тобто «необґрунтованому негативному ставленні до інших 
етносів, яке не міняється навіть при наявності переконливих свідчень того, що дане су-
дження помилкове» [4: 178]. Серед прикладів можна навести такі: дворянин иерусалим-
ский, наглость сбежавших от фараона не знает границ (тобто євреїв – посилання на 
«Старий Заповіт» Біблії); Никита І, старшый упырь Михалков, папка его гимны лабал 
для всех властей и не краснел (про батька М.Михалкова), сказываются иудейские кор-
ни, семья рвачей лизоблюдствующих любой власти в своих корыстных интересах та ін., 
які ми не будемо згадувати в силу експресивності ненормативної лексики вжитої в них. 
Для порівняння Руслану Лижичко було названо чукчею, ідіоткою бандерівською і навіть 
темною азіаткою. 

Четвертий напрям направлений на ображення досягнень людини у її професійній 
діяльності, з метою виставити її непрофесіоналом, некомпетентною людиною у своїй 
справі. Зупинятись на ньому окремо ми не будемо, оскільки мовленнєвий матеріал з цьо-
го напрямку підпадає під параметри першого комунікативного ходу.

У зв’язку з проблемою поширення жанрів «образа» та «знущання» в коментарях до 
новин необхідно звернути увагу на причини цієї тенденції, методи боротьби з нею та їх 
ефективність. На російських інформаційних сайтах досліджувані нами жанри достатньо 
поширені через те, що коментарі перевіряються автоматичною системою модерування, 
яку досить легко «обійти» за допомогою спотвореного написання слів, які не розпіз-
наються програмою, але значення яких нескладно вгадати людині. Для тих, хто бажає 
залишити коментар, існують спеціальні Правила коментування на проектах та сервісах 
Рамблера. Серед них є наступні, які стосуються питання, що розглядається (нумерація 
пунктів відповідає їх номерам в Правилах):
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1. Користувачу Рамблера при використанні коментування на проектах та сервісах 
Рамблера забороняється публікувати, розповсюджувати чи будь-яким іншим чином ви-
користовувати будь-яку інформацію, яка є незаконним контентом. 

2. Склад інформації, яка являє собою незаконний контент, […] включає в себе інфор-
мацію, яка, зокрема:

•	 є вульгарною чи непристойною, містить ненормативну лексику;
•	 містить погрози, дискредитує, ображає, ганьбить честь і гідність або репутацію 

громадян, посадових осіб та організацій;
•	 пропагує та/чи сприяє розпаленню расової, релігійної, етнічної ненависті, во-

рожості та/чи дискримінації за расовими, етнічними, статевими, релігійними, соці-
альними ознаками […];
4. Рамблер надає користувачам технічну можливість коментування, не бере участі у 

формуванні змісту розповсюджуваної користувачами інформації та інших об’єктів […], 
у зв’язку з цим Рамблер не несе відповідальності за законність дій та інформацію, яку 
розміщують користувачі, не гарантує якість, повноту й достовірність такої інформації.; 

5. […] через величезний обсяг інформації та велику кількість активних користувачів 
він [Рамблер] не має змоги здійснювати оперативний контроль за Коментуванням й ви-
значати, чи відповідає воно законодавству Російської Федерації та даним Правилам…;

7. Рамблер не несе відповідальності на недотримання користувачем даних Правил 
[…] і має право, згідно з даними Правилами, […] здійснити дії з тимчасового блокування 
чи видалення інформації, а також видалення регістрації користувача. (детальніше див. 
[10])

Для встановлення причин поширення інвективних жанрів треба звернути особливу 
увагу на фрази «…не несе відповідальності…» та «не має змоги здійснювати оператив-
ний контроль». Це означає, що навіть за умови, що коментар буде видалено, на це піде 
певний час, а отже, весь цей час коментар матиме можливість виконувати своє призна-
чення. Саме тому в переважній більшості коментарів, дійовою особою в яких є Микита 
Михалков, ті, хто коментує, вдаються до ображення, іронізують, знущаються, вживають 
лайливі слова й ненормативну лексику. Система автоматичного модерування видаляє 
лише окремі коментарі з-поміж майже двох тисяч переглянутих відгуків-реплік.

На українських сайтах жанри «образа» та «знущання» не так поширені, тому що 
на багатьох з них замість автоматичної системи модерування працюють цензори, про 
що свідчать наступні повідомлення-примітки біля рядку для введення коментаря, які за 
стилем істотно відрізняються від офіційного стилю Правил Рамблера: Примітка: Памя-
тайте, що коментарі жорстко модеруються і ваш коментар може бути видаленим 
з причин цензури (спам, образа); Коментарі, які не суперечать загально визнаним мо-
ральним і етичним нормам, публікуються вільно. Коментарі, що порушують правила, 
будуть вилучені модератором.[11]

Забороняється: вживання нецензурних висловів та ненормативної лексики; особис-
те ображання інших учасників дискусії; образи за національною, релігійною або расовою 
ознакою; публікація інформації, що порушує чинне законодавство України; реклама та 
самореклама; Увага!!! Сайт «Майдан» надає всім, хто згадується у новинах, можли-
вість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження 
особи. Всі цікаві коментарі будуть оприлюднені. [11]
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Або такі, що з’являються між коментарями читачів, що зовсім не характерно для п. 
4 Правил Рамблера:

редакція:
Настійливо просимо утримуватися від образ, тим більше з натяками на національ-

ність.
Ми не збираємося вдаватися в полеміку. Але ще раз настійливо вимагаємо не обра-

жати учасників спільноти ТЕКСТІВ в іншому випадку - бан. 
Доброзичлива атмофера для нас пріоритет; Підкреслювати в дискусії чи натякати 

на стать, національність, сексуальну орієнтацію, віросповідання і т.п. опонента, ми 
вважаємо дикістю і цього терпіти не будемо. [12]

На основі усього вищезазначеного можна зробити такі висновки: жанри «образа» та 
«знущання» є дуже поширеними в коментарях читачів там, де їх важко або неможливо 
контролювати, що є дуже важливим для відстеження рівня мовної та мовленнєвої куль-
тури користувачів, які пишуть коментарі; незважаючи на велику кількість користувачів-
коментаторів, їхню культурну чи етнічну приналежність, коментарі піддаються чіткій 
і єдиній класифікації; коментарі читачів новин істотно відрізняються від аналітичних 
коментарів, які пишуть журналісти, рівнем своєї експресивності: мовленнєвий каркас 
оціночних висловлювань в жанрі журналістського коментаря формується загальновжи-
ваною нормованою лексикою.
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УДК 811.161.1:81’37:659.13
Горлачева В.В.

(Запорожье, Украина)

наимЕнованиЯ чЕрного ЦвЕта в СоврЕмЕнной рЕКЛамЕ

Статья посвящена рассмотрению названий черного цвета в современной рекла-
ме, указаны формальные и семантические особенности анализируемых единиц. Выбор 
окказионального названия черного цвета, как правило, обусловлен психологическим и 
социокультурным опытом носителей языка.

Ключевые слова: реклама, ахроматический признак, цветообозначение, лексема, 
сема.

Стаття присвячена розгляду назв чорного кольору в сучасній рекламі, вказані фор-
мальні та семантичні особливості цих одиниць. Вибір оказіонального кольоропозначен-
ня зазвичай обумовлений психологічним та соціокультурним досвідом носіїв мови.

 Ключові слова: реклама, ахроматична ознака, кольоропозначення, лексема, сема.
The article deals with the words denoting black color in modern advertising and their 

formal and semantic peculiarities. The author points out the necessity to take into account 
psychological experience and cultural background of people when choosing a certain word.

Key words: advertising, color term, achromatic feature, lexeme.

Исследование цветообозначений – актуальный вопрос в современной лингвистике. 
Неоднократно производились попытки осветить особенности функционирования назва-
ний цвета в различных дискурсах как в синхроническом, так и в диахроническом аспек-
тах [1; 2; 3; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Значительное количество современных лингвистических 
разработок свидетельствует о повышенном интересе к формальным и семантическим 
особенностям цветообозначений в рекламе [10; 11; 12; 13]. В рамках данной статьи мы 
обратились к изучению отдельной группы цветообозначений в рекламе, названиям чер-
ного, теме, еще не получившей, на наш взгляд, широкого освещения.

Согласно научным данным, когда световое излучение раздражает все рецепторы гла-
за одинаково, цвет такого излучения воспринимается  как белый, серый или как чер-
ный. Белый, серый и черный цвета признают ахроматическими. Различие зрительных 
ощущений  при действии на глаз ахроматических излучений зависит только от степени  
раздражения рецепторов (колбочек и палочек). Поэтому ахроматические цвета могут 
быть заданы одной величиной -  светлотой. Если рецепторы разных типов раздражены 
неодинаково, возникает  ощущение хроматического цвета. Для  его описания нужны уже 
три величины – светлота, насыщенность и цветовой тон. Любой хроматический цвет мо-
жет быть сопоставлен по светлоте с ахроматическим цветом. Чем меньше насыщенность  
хроматического цвета, тем ближе он к  ахроматическому цвету, и тем легче  найти соот-
ветствующий ему по светлоте ахроматический цвет. Осознавая ахроматическую сущность 
белого, серого и черного показателей, носитель русского языка определяет их как цвета.

Как заявляет большинство исследователей, разграничение и фиксация в языке чер-
ного и белого цветовых признаков происходило еще на первых стадиях развития чело-
©  Горлачева В.В., 2011
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вечества, и было непосредственно связано с явлениями день-ночь, свет-мрак / тень [1; 
9]. Это свидетельствует о важности этих когнитивно-перцептивных образов  в цветовой 
картине мира человека.

В русскоязычной рекламе присутствует небольшая группа названий черного цвета 
(около 65 единиц). Среди общеязыковых цветообозначений стоит отметить такие, как 
черный, угольный, угольно-черный, например, «Черная идиллия. Угольно-черный, тем-
ный металлик, глубокие тона – в этом году модные подиумы наделили «черное царство» 
благородством» [14: 8]. Мы зафиксировали  в рекламе также лексемы, именующие по-
лихроматический цвет – маренго, сине-черный.

Определяя черные колерные образцы, маркетологи часто используют составные цве-
тообозначения, образованные по схемам Adj + Adj и Adj +N, например, Вулканический 
Черный, Сияющий Черный, Черный Матовый, Черный Интенсивный, Черный оникс, 
Черный гранит, Сосна Черная, Черное дерево. Как правило, лексема черный выступает 
в качестве компонента такого цветообозначения. Названия темных цветов также обра-
зовываются согласно схеме  Adj +N, например, Черный Малахит (темно-зеленый цвет), 
Черный Гранат (темно-красный цвет) [15]. В этом случае лексема черный передает «све-
товое», а не «цветовое» значение.

Парадоксально, но лексемы сияющий, матовый, блестящий, лакированный, опреде-
ляющие характер света, являются новыми средствами в определении качества черного 
цвета, например, Сияющий черный, Матовый черный, Черный лак  [16; 17] и т.д.

В современном рекламном дискурсе (реклама краски для волос) присутствует дери-
ват русского цветообозначения вороной («о конской масти – сплошной черный … Во-
роненое серебро – с чернью» [18: 144]), семантически производное от относительного 
прилагательного со значением «принадлежащий ворону». В словаре В. И. Даля указыва-
ется: «Ворон – самая большая в Европе птица вороньего рода, весь черный, с отливом» 
[18: 143]. Словосочетания вороново крыло / цвет воронова крыла остаются востребован-
ными. 

Широко распространены избыточные в семантическом плане названия черного 
цвета, где сема «черный» эксплицитно и имплицитно присутствует в содержательном 
плане обоих компонентов цветообозначений: Черный уголь, Полночный черный, Черная 
полночь. Знаковым нам представляется тот факт, что сема таинственности востребована 
в номинациях черного цвета. У всех славянских народов фоновые знания о черном цвете 
непосредственно связаны с категорией «таинственное», возможны аллюзии с сумерка-
ми, ночью. Часть окказиональных цветообозначений в рекламе – дериваты общеязыко-
вых цветообозначений, например, агат,  антрацит, уголь [19]. Очень популярным в 
рекламном дискурсе стало цветообозначение мокрый асфальт, хотя оно не выходит за 
рамки рекламы автотранспорта [20].

Обширная группа названий черного состоит из лексем, не принадлежащих к классу 
общеязыковых цветообозначений, но в семеме  которых присутствует сема «черный»: 
Арабская ночь, Бархатная ночь – цвета декоративной косметики [21] , графитовый, гра-
фит - цвета декоративной косметики [15], земля, мгла, нефть, ночь, сырая земля, сумер-
ки – интерьерные цвета [19].

Значительная доля окказиональных цветообозначений – это лексемы, которые стали 
цветообозначениями при актуализации коннотативных цветовых сем: Женщина-кошка 
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(реклама декоративной косметики), кола, космос, лунное затмение, солнечное затмение 
(интерьерный цвет), Фантом (цвет корпуса автомобиля), Manhattan (цвет выключателя) 
и др. 

Давая характеристику семантике окказиональных цветообозначений, мы сочли целе-
сообразным применить ассоциативный эксперимент. 40 испытуемых в возрасте 17 – 19 
лет (студенты Запорожского национального университета и Запорожского националь-
ного технического  университета) принимали участие в эксперименте, давая цветовые 
ассоциации на слово-стимул черный. Согласно результатам проведенного нами ассоци-
ативного эксперимента, понимание этого цветового признака неоднозначно.  43 % ис-
пытуемых соотнесли черный цвет с неудачей, бедой, скорбью (грусть, грустный, цвет 
неудач, потеря, замкнутость, тоска).  Возможно, этой негативной характеристикой 
объяснимо относительно небольшое количество названий черного, функционирующих 
в современной рекламе. 5 % респондентов привели ассоциаты: мрак, мрачный, ночь, 
следовательно, окказиональные цветообозначения Арабская ночь, Бархатная ночь [21], 
ночь, сумерки [19]  маркетологи создавали, руководствуясь ассоциативными представле-
ниями человека о черном цвете. Большое количество респондентов (25 %) определяют  
черный цвет как цвет земли, предлагая реакции: земля, цвет земли, напоминает землю, 
чернозем. Часть анкетируемых (5%) проводит параллели с понятиями смола, уголь.   

В рекламе деловой одежды черный цвет позиционируется как символ изысканности 
и стиля, например «Черный – символ элегантности. Этой осенью черный цвет вновь 
занял лидирующие позиции, вернув в моду такие понятия как классика и изысканность» 
или «Элегантное платье-футляр лаконичного черного цвета скрывает все недостатки 
фигуры» [22: 7]. Среди ответов, полученных нами от респондентов в ходе ассоциативно-
го эксперимента, были: деловой, сильный, классический, строгий (20 %). 

Фоновые знания носителей русского языка нашли отражение в таких ассоциатах, как 
загадка, загадочный, тайна – 5 %. Исключительно «мужская» интерпретация черного 
цвета осуществлена благодаря цветообозначению «Фантом» - черный цвет автомобиля 
марки Audi [23],  его ценность заключается в непосредственной ассоциативной связи с 
легендарным самолетом, секретным проектом американской армии. 

Часто именно реклама автомобилей наполнена заимствованными названиями чер-
ного цвета, например, Cosmic Black, Metro - реклама автомобилей (Opel) или Черный 
космос Блэк, Найт блэк / Найт блэк черный - реклама автомобилей (Mitsubishi). Ис-
пользование заимствованных форм –  эффектный манипулятивный прием, в такой фор-
ме  маркетологи стремятся отразить необычность и уникальность предлагаемого цвета 
продукции. 

Характеризуя черно-белую продукцию, копирайтер может обыгрывать психолинг-
вистическое наполнение цветообозначений черный / белый: черное и белое люди соот-
ветственно соотносят с негативными и позитивными моментами жизни (черная и белая 
полосы). При создании положительного образа рекламируемого  маркетолог на первый 
план подает  оптимистичную информацию, символически подчеркивая доминанту бело-
го: «Полоса везения. Тонкий пояс в черно-белый окрас (Oasis, 119 грн.)» [24: 20]. 

Также черный и белый признаки выступают своеобразными границами всего цве-
тового ряда, например,  «В ассортименте чрезвычайно богатая палитра – 132 цвета 
(от белоснежно-белого до пронзительно-черного), которые представлены в 5 типах ла-
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ков…» [25: 59]. Исключительность продукции белого цвета раскрыта при помощи еди-
ницы белоснежно-белый (трехкратный повтор семы «белый»). Необычность продукции 
черного цвета автор подчеркивает лексемой пронзительно-черный, где пронзительный 
– это «1. Резкий на слух … 2. О взгляде: острый, пристальный … 3. О ветре … как бы 
проникающий внутрь кого-чего-н.» [26: 434]. Помимо цветового компонента эта лексема 
содержит в своей семантике семы «способность воздействовать», «заметный». 

Таким образом, группа названий черного представляет собой самостоятельный не-
многочисленный комплекс названий ахроматического признака. Цветообозначения чер-
ных колерных образцов востребованы в рекламе средств декоративной косметики, ав-
томобилей, строительных и отделочных материалов. Рассматриваемые окказиональные 
цветообозначения, как правило, ассоциативно связаны с черным признаком. Социокуль-
турное осознание черного как символа неизвестного, загадочного, атрибута ночи часто 
находит свое отражение в семантике рекламных названий черного цвета. В современной 
лингвистике актуальными следует признать проблемы расширения фонда цветолекси-
ки русского языка, связанные с поиском новых форм номинации цвета, вопросы орфо-
графического оформления окказиональных цветообозначений (написание с прописной 
и строчной буквы), употребления заимствованных цветообозначений в том числе не 
транслитерированных, проблемы их лексикографического описания. Указанные вопро-
сы требуют  дальнейшего лингвистического освещения. 
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вЕБ-Сайт ЯК ріЗновид КомП’ЮтЕрного рЕКЛамного диСКурСу
(на матеріалі веб-сайтів британських туристичних компаній)

Стаття присвячена аналізу веб-сайту як різновиду комп’ютерного рекламного дис-
курсу та дослідженню його релевантних ознак. Виявлення особливостей функціонування 
рекламного дискурсу у віртуальному середовищі дозволило встановити гіпертекстову 
модель подання рекламної інформації на веб-сайтах та визначити основні функції веб-
сайту як різновиду комп’ютерного рекламного дискурсу. 

Ключові слова: веб-сайт, комп’ютерний рекламний дискурс, гіпертекстова модель.
Статья посвящена анализу веб-сайта как разновидности компьютерного реклам-

ного дискурса и изучению его релевантных особенностей. Исследование особенностей 
функционирования рекламного дискурса в виртуальной среде позволило определить ги-
пертекстовую модель подачи информации на веб-сайтах и установить основные функ-
ции веб-сайта как разновидности компьютерного рекламного дискурса.

Ключевые слова: веб-сайт, компьютерный рекламный дискурс, гипертекстовая модель.
The article focuses on the analysis of the web-site as a new variety of computer advertising 

discourse and its relevant features. The functional peculiarities of advertising discourse in 
a virtual environment have helped to define the hypertext model of presenting the web-site 
information as well as reveal the main functions of the web-site as a new variety of computer 
advertising discourse.  

 Key words: web-site, computer advertising discourse, hypertext model.

Одним із невід’ємних аспектів повсякденного життя є реклама, яка відіграє значну 
роль у процесах соціокультурної динаміки сучасного суспільства. Поява нових електро-
нних засобів масової інформації сприяла розвитку комп’ютерної реклами. Увагу лінг-
вістів привернули гіпертексти  англомовної банерної реклами як різновиду рекламного 
дискурсу [1].

актуальність обраної теми дослідження пов’язана з розширенням інформаційно-
го простору, що викликає потребу виявлення особливостей функціонування рекламного 
дискурсу у віртуальному середовищі.  

мета статті – виявити релевантні особливості веб-сайту як різновиду комп’ютерного 
рекламного дискурсу, встановити гіпертекстову модель подання інформації на веб-сайтах 
та визначити функції  веб-сайту як різновиду комп’ютерного рекламного дискурсу.

об’єктом дослідження є англомовний комп’ютерний рекламний дискурс веб-сайтів 
британських туристичних компаній.

Основними суто комп’ютерними рекламними медіаносіями є банери, електронна 
пошта, списки розсилки та веб-сайти [2: 314].

Банери є одним із основних типів реклами в мережі, які в останні роки буквально 
заполонили екрани моніторів. Вони розміщуються на веб-сторінках і являють собою гра-
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фічні елементи певного розміру, які містять рекламне повідомлення. Банерна реклама 
покликана інформувати, переконувати, спонукати до дій, формувати смаки, стиль життя 
тощо [1: 17]. Електронна пошта слугує для переміщення інформації комунікатором за 
відомими йому електронними адресами отримувачів. Комунікація за допомогою списків 
розсилок базується на наявних у мережі файлах, що містять адреси користувачів, які за-
цікавлені в отриманні інформації з конкретних питань. За допомогою списків розсилок 
користувачі можуть як отримати, так і поширити необхідну їм інформацію.

Необмежені можливості Інтернету, які до того ж постійно розширюються, дозволя-
ють говорити про принципово новий інструмент комунікації. Говорячи про використання 
інструментарія мережі, необхідно зазначити, що “готовність придбати продукт у мережі 
дозволяє провести трансакцію миттєво, оскільки людина уникає цілого ряду бар’єрів. Це 
так, ніби ви відразу після перегляду рекламного ролика чи оголошення опинилися перед 
прилавком магазину. Дана технологія незамінна для стимулювання імпульсних покупок” 
[3: 20]. Простим кліком миші на банер веб-сторінки адресанта користувач мережі може 
здійснити купівлю, оскільки програмне забезпечення передбачає автоматичне заповне-
ння бланка замовлення і навіть авторизацію кредитних карток.

Система World Wide Web (англ. – всесвітня павутина) виникла і розвивається як муль-
тимедійна технологія Інтернет. Інформацію в WWW можна розміщувати як на особис-
тому сервері, так і використовуючи простір, наданий за плату власником сервера. Фор-
мою такого розміщення є веб-сайт. Нині в українській мові поряд з терміном “веб-сайт”  
функціонують і його абсолютні синоніми “web-сайт” , “інтернет-сайт”  та просто “сайт” 
, що дозволяє в подальшому викладі використовувати їх, варіюючи із стилістичною ме-
тою. Головною сторінкою веб-сайта є його перша сторінка, яка слугує засобом звернення 
до потенційного адресата і з якої починається перегляд Web-вузла в WWW [4: 235]. 

Характерними особливостями веб-сайта як різновиду комп’ютерного рекламного 
дискурсу (далі – КРД) є його чітка спрямованість на цільового адресата та економність. 
Направленість веб-сайта на певне коло людей визначає його цільового адресата – осіб зі 
схожими інтересами, приблизно одинакового соціального становища тощо. Комп’ютерна 
реклама керується принципом максимально ефективно вплинути на адресата інформації, 
досягнувши цього з максимальною економією засобів вираження. 

Сторінка сайта – складова частина web-сайта, логічна одиниця Інтернету, однозначно 
визначена адресою (URL) [5: 273].

Особливої уваги заслуговує головна сторінка веб-сайта туристичної компанії, яка є 
своєрідним “маршрутом усього сайта. Саме вона в закодованій та концентрованій формі 
містить усю сукупність інформації сайта. Рекламу на веб-сайтах британських туристичних 
компаній можна розглядати, образно кажучи, як “зліпок задуму автора рекламного тексту. 

Вербальна комунікація на веб-сайтах британських туристичних компаній представ-
лена у вигляді електронних рекламних текстів, які відображають усе те, заради чого і 
здійснюється рекламна комунікація. Під електронними рекламними текстами ми розумі-
ємо писемне текстове утворення, рекламного характеру, яке призначене для сприйняття 
з екрана монітора комп’ютера і задля цього перетворене у відповідний цифровий код, 
розміщене на електронному носії і подане у комп’ютерній мережі. 

Веб-сайти характеризуються гіпертекстовим поданням інформації. Гіпертекст – це 
текст, організований таким чином, що перетворюється на систему, ієрархію текстів, од-
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ночасно являючи собою єдність і множинність текстів [6: 69], спосіб подання різнотипо-
вої інформації у вигляді послідовності вузлів, пов’язаних один з одним асоціативними (а 
не послідовними) зв’язками і реалізованих у вигляді гіперпосилань [7: 183]. 

На веб-сайтах британських туристичних компаній спостерігається гіпертекст двох 
моделей: гіпертекст з лінійною структурою та гіпертекст з нелінійною структурою по-
дання інформації. Гіпертекст лінійної структури  веб-сайтів КРД є частиною послідовно 
викладеного тексту, розміром абзацу, параграфа чи іншого структурного елемента тради-
ційно структурованого тексту. При бажанні такий гіпертекст можна прочитати лінійно, у 
нього є початок і кінець. Однак наявність у ньому гіпертекстових посилань спонукає чи-
тати його непослідовно. При цьому один спосіб читання гіпертексту не виключає іншо-
го: викликавши через посилання ту чи іншу інформацію і прочитавши її, адресат може 
рухатись далі лінійно, тобто послідовно, відповідно до авторського задуму. Гіпертекст 
нелінійної структури веб-сайтів КРД складається з окремих частин, невеликих за розмі-
ром закінчених текстів, “топіків, які пов’язані між собою тематично, та реалізуються че-
рез систему гіпертекстових посилань. Такого роду тексти не мають ні початку, ні кінця, і 
їх неможливо читати лінійно. Звертаючись до таких текстів, адресат кожен раз “створює 
новий текст, залежно від того, що саме його цікавить. Структуру такого виду гіпертексту 
можна охарактеризувати як нелінійну [8: 26–27]. 

 Веб-сайти британських туристичних компаній містять інформацію про історію, 
структуру, персонал, діяльність компанії, послуги, які вона надає тощо. Ці тексти засто-
совують всі ті мовні та немовні засоби, які роблять можливими усвідомлення та сприй-
мання тексту адресатом і реакцію на нього. На веб-сайтах вербалізується, візуалізується і 
кодується інформація не лише про рекламний об’єкт, а й про саму компанію. Відповідно 
до її цілей виокремлюються два типи рекламної інформації на веб-сайтах британських 
туристичних компаній: комерційна та некомерційна комп’ютерна реклама. 

Комерційна комп’ютерна реклама веб-сайтів відзначається “сухою манерою подання 
інформації. Особливостями такої реклами, з одного боку, є інформативність, а з друго-
го – дозованість, яка виявляється в передачі максимальної інформації з використанням 
мінімальних засобів, і логічність викладу інформації. Логічність полягає в тому, що в по-
відомлення включаються лише ті факти, що стосуються конкретної подорожі і є важли-
вими для адресата у першу чергу, зокрема: куди, на скільки днів, ціна і т.ін.  Наприклад:  

Stockholm fr £99; Dubai fr £225; Delhi fr £349; Beijing fr £369; Johannesburg fr £399 [9].
Так, туристична компанія STA Travel обмежується лише інформацією щодо місця 

подорожі та її мінімальної ціни. У разі зацікавленості однією з пропозицій адресат про-
довжує пошук більш детальної інформації щодо конкретної подорожі за допомогою гі-
перпосилань. 

Розглянемо ще один приклад комерційної комп’ютерної реклами туристичної компа-
нії Travel Travel:

Benidorm 4 Nts  £119; Costa Blanca 4 Nts  £119; Malta 7 Nts  £129;  Rhodes 7 Nts  £119 [10].
Ця туристична компанія ширше розкриває свої пропозиції адресату зазначаючи, 

окрім місця подорожі та ціни, ще й її тривалість. Такого роду інформація передається 
за допомогою певної тематичної лексики та прийнятих скорочень, наприклад: rtn date; 
date of birth dd/mm/yyyy; no. оf travellers, package holidays fr £99 [9], Majorca 18 Dec 14 nts 
Hotel Magulluf Park 3* HB £519  [11].
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Реклама, яка з початку свого існування задовольняла потреби такої важливої сфери 
життя людини, як надання та отримання послуг, з часом почала служити не тільки комер-
ційним, а й соціальним – некомерційним – цілям. Першочерговими завданнями некомер-
ційної комп’ютерної реклами веб-сайтів британських туристичних компаній є створення 
позитивного відношення до компанії та ширша інформаційність тексту.

Крім інформативної функції, веб-сайт як різновид КРД виконує функцію впливу на 
свідомість адресата, адже метою будь-якої реклами є здійснення впливу (шляхом подан-
ня інформації) на адресата. Успіх рекламної діяльності залежить від якості впливу, що 
здійснюється через текст. Вона є успішною тоді, коли за її допомогою адресанту вдається 
досягти конкретного запланованого впливу, а саме – скорегувати в потрібному йому на-
прямі поведінку адресата, його інтерес щодо вибору компанії, а отже – спонукати по-
купця скористатись її послугами. Таким чином, веб-сайти британських туристичних 
компаній виконують інформативну та рекламну функції, які настільки взаємо пов’язані, 
що можна говорити про рекламно-інформативну функцію веб-сайта, а рекламу на веб-
сайтах британських туристичних компаній можна віднести до інформативного типу.

На веб-сайтах британських туристичних компаній представлення інформації від-
бувається під певним кутом, а саме подається основна інформація про компанію та її 
працівників. У цьому знаходить вияв антропоцентризм некомерційної комп’ютерної ре-
клами. Наприклад: 

The British Bobby Touring Company is owned and run by James Bothwell, a former 
London policeman, who specializes in organizing and conducting unique escorted group tours 
of Britain [12].  

Некомерційна комп’ютерна реклама веб-сайтів характеризується експресивністю 
як домінантною рисою, яка формує стиль рекламного тексту. Лексичні одиниці в не-
комерційній комп’ютерній рекламі веб-сайтів у стислій, лаконічній та експресивній 
формі передають інформацію про спрямування, професійність компанії тощо. Однак 
слід пам’ятати, що інформація має бути максимально зрозумілою для адресата, оскіль-
ки прагматична мета некомерційної реклами – створити в адресата гарне та позитивне 
враження від компанії та вплинути на нього і тим самим націлити його на придбання 
пропонованого продукту. Цим пояснюється широке використання лексичних одиниць на 
позначення якості, що охоплює ексклюзивність, винятковість, функціональність, зруч-
ність, комфорт, швидкість виконання, економність, престиж – елітарність, сучасність, 
відповідність новим тенденціям; авторитет адресанта – успішність діяльності фірми, 
довіра до адресанта. Реалізація оцінки відбувається переважно за допомогою позитив-
но забарвлених якісних прикметників: new, extensive, good, professional, high, special, 
original, available, complete, quick, real, cheap, luxurious, exclusive, perfect, magic (новий, 
всебічний, гарний, професійний, високий, спеціальний, оригінальний, доступний, по-
вний, швидкий, справжній, дешевий, розкішний, ексклюзивний, бездоганний, магічний), 
а також прислівників, що максимально підсилюють оціночний бік висловлення: highly, 
excellently, significantly, considerably (високо, відмінно, значно, в значній мірі) та ін.

На веб-сайтах британських туристичних компаній можна зустріти “нанизування" 
слів, які мають викликати у адресата позитивні асоціації, тим самим впливаючи на його 
вибір, наприклад: 
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For adventurous  families. Ride elephants in Northen Thailand, see the pyramids in Egypt, 
go on safari in Africa [13].

У наведеному прикладі для сімей, які схильні до пригод, пропонується здійснити 
подорож до Північного Тайланду, де може реалізуватися їхня мрія покататись на слонах, 
чи податися до Єгипту – країни пірамід, чи, скажімо, вирушити в Африку та відвідати 
там сафарі-парк.

Для некомерційної комп’ютерної реклами веб-сайтів характерне вживання непрямих 
мовленнєвих актів, наприклад: 

Why not create a personal holiday that suits your requirements? [14].
Використовуючи такі питання, адресант переслідує свою ціль, а саме: він хоче схи-

лити адресата до конкретних дій, обертаючи це на прохання адресата самому створити 
таку подорож, яка б відповідала всім його потребам, бажанням тощо. І адресант інфор-
мує адресата про можливість такої послуги саме на веб-сайті цієї компанії. 

Розглянемо ще один приклад – йдеться про дружнє звернення типу: Interested in 
cruising? [15].

Такого роду запитання є характерними для некомерційної комп’ютерної реклами 
веб-сайтів. Вони водночас містять відповідь на поставлене питання і по суті є питаль-
но-інформативними репрезентативними висловленнями. Такі запитання є інформацією 
для адресата про тематичне спрямування туристичної компанії. У цьому конкретному 
випадку є очевидним, що туристична компанія Double S Travel готова запропонувати 
своєму потенційному адресатові всілякого роду круїзи. 

Оскільки некомерційна комп’ютерна реклама та комерційна комп’ютерна реклама є 
постійними компонентами веб-сайтів британських туристичних компаній, то веб-сайт як 
різновид КРД у цілому можна віднести до змішаного типу реклами, що поєднує в собі 
риси цих двох типів. 

Таким чином, веб-сайт є різновидом КРД, складається з необмеженої і зазделегіть не 
визначеної кількості веб-сторінок, інформація на яких представлена у вигляді електро-
нних рекламних текстів. Гіпертекстова модель веб-сайтів британських туристичних ком-
паній передбачає як лінійну, так і нелінійну гіпертекстову структуру подання інформації. 
Веб-сайти британських туристичних компаній містять рекламу двох типів: комерційну 
і некомерційну та характеризуються поліфункціональністю, виконуючи рекламну та ін-
формативну функції, а також функцію впливу на  цільового адресата. 
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СучаСний Стан БіБЛіомЕтричниХ доСЛідЖЕнЬ:  
ЗаруБіЖний та вітчиЗнЯний доСвід 

У статті проаналізовано стан сучасних бібліометричних досліджень. Розглянуто 
найбільші бази даних Китаю, Тайвані, Росії та у країнах ЄС. Показано відмінності у 
сферах застосування бібліометрії в Україні та закордоном. 

Ключові слова: бібліометрія, база даних, бібліометричний аналіз, інформаційний по-
шук, індекс цитувань, бібліометричний індикатор.

В статье проанализировано состояние современных библиометрических исследова-
ний. Рассмотрены наибольшие базы данных Китая, Тайваня, России, и в странах ЕС. 
Показаны отличия в областях применения библиометрии в Украине и заграницей. 

Ключевые слова: библиометрия, база данных, библиометрический анализ, информа-
ционный поиск, индекс цитирований, библиометричний индикатор.
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The article analyzes the current state of bibliometric research. The author deals with the 
largest databases of China, Taiwan, Russia and in the EU. 

Keywords: bibliometrics, database, bibliometric analysis, information retrieval, citation 
index, bibliometric indicator. 

У середині 80-х років двадцятого століття розпочався новий етап квантифікації на-
укових потоків. Фахівці в галузі наукознавства почали ставити перед собою вже іншу 
мету: квантифікація документально-інформаційних потоків як засіб отримання не лише 
кількісних, а й якісних даних про стан науки. Однією із важливих задач є розробка тер-
мінологічної системи наукового знання. Для вирішення цієї задачі необхідно, по-перше, 
виявити репертуар лексичних одиниць, які використовує мова певної науки, і по-друге 
виявити системні зв’язки між цими одиницями. Вирішення цієї задачі істотно полегши-
ло б орієнтування в понятійному апараті науки і наукознавства. Оскільки бібліометрія 
звертається до вторинних джерел інформації, у яких інформація подана компактно і від-
сутня лексична надмірність, притаманна початковому тексту, то застосування її методів 
для створення терміносистеми науки вирішить два завдання: моніторинг кількісної ди-
наміки термінів окремої галузі (проста бібліометрія) і виявлення специфічних зв’язків 
між термінами (структурна бібліометрія), а в підсумку – створення тезауруса науки.

Основними напрямками бібліометрії є статистика, дослідження операцій, розподіл 
і закони, аналіз цитування, теорія інформації і теоретичні аспекти інформаційного по-
шуку. Загалом бібліометрія ґрунтується на аналізі бібліографічних даних про ту чи іншу 
публікацію. Часто публікації групують за певними ознаками: автори, журнали, тематичні 
рубрики, країни і т.д. Дослідження документально-інформаційних потоків методами за 
допомогою бібліометричного аналізу стають щораз популярнішими у багатьох країнах. 
Слід зауважити, що і в Україні, і в Росії, бібліометричні дослідження проводять пере-
важно для точних наук (майже для тридцяти) [1,12-13]. Дослідження ДІП в суспільних 
та гуманітарних науках практично відсутні. 

В Європі функціонує кілька потужних центрів, які проводять наукометричні і бібліо-
метричні дослідження: Центр з  аналізу розвитку науки і техніки в університеті м. Лейден 
(Нідерланди), Бібліометричний відділ у Фонді Welcome Trust Foundation (Великобрита-
нія),  Центр науки (Іспанія), Університетський центр Лімбург у м. Діпенбек(Бельгія),   
Центр досліджень інформетрії  (Данія), Інститут досліджень науки та техніки при уні-
верситеті м. Білєфельд (Німеччина), Дослідницький центр м. Юліх (Німеччина). 

В Україні такі дослідження проводить Центр досліджень науково-технічного потен-
ціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. Проте слід зазначити, що досвід 
здійснення бібліометричних досліджень наукових публікацій та створення відповідних 
баз даних в Україні є досить незначним. Українські науковці розглядають бібліометрію 
у контексті бібліотекознавчих досліджень, тобто вона є складовою бібліотекознавства.

Сьогодні практично не існує жодної галузі наукових досліджень, яка б не розробля-
ла і не використовувала бази даних чи бази знань. Водночас якісно сформовані бази 
даних служать основою для комплексних систем обробки інформації – інструменталь-
них аналітичних схем, систем автоматизованого проектування, інтелектуальних сис-
тем прийняття рішень, систем штучного інтелекту. [2,15]. Найбільш повну інформацію 
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про бази даних можна отримати у довіднику фірми Gale Research Inc. (www.scientific-
library.net). Цей довідник містить дані про більш ніж 9 тисяч баз даних. Водночас слід 
зауважити, що бази даних Інституту наукової інформації не завжди повно відобража-
ють публікації вчених з окремих країн. Наприклад, в Японії існує понад 1600 журна-
лів, які видають наукові товариства (без гуманітарних наук), а в JCR представлені лише 
162 назви. Із 4200 китайських журналів в JCR представлені лише 70. (дані 2003 р). 
Тому ці країни працюють  над формуванням національних індексів наукового цитуван-
ня. Піонером в цій галузі є Китай. Наприкінці 80-х рр. двадцятого століття  базу да-
них Chinese Science Citation Database (CSCD) почав розробляти Центр документації та 
інформації Китайської Академії наук [1, 325-332], а базу China Scientific and Technical 
Papers and Citations (CSTPC) – Китайський Інститут наукової та технічної інформації [3, 
385-397].  

На початок двадцять першого століття у  CSCD було представлено близько 1000 жур-
налів, а в CSTPC - 1400. Тематична спрямованість цих баз істотно відрізняється. CSCD 
зосереджує свою увагу передусім на фундаментальних науках (34,5% контенту в 1998 г.),  
а CSTPC - на прикладних (75,2%).  Відбір журналів для CSTPC ґрунтується на таких кри-
теріях: присутність видання у провідних світових та вітчизняних реферативних службах, 
думка експертів у певній галузі, наявність у організації-видавця статус національного 
наукового товариства, наявність наукового рецензування, наклад видання, присутність 
у міжнародних покажчиках, наявність в редколегії вчених зі світовим ім’ям. Окрім тра-
диційних бібліографічних даних, в CSTPC статті приписують кілька додаткових атри-
бутів, які в майбутньому уможливлять глибший аналіз показників наукової діяльності. 
Серед цих атрибутів «стаття написана в межах проекту, фінансованого великим  науко-
вим фондом», «стаття має іноземних авторів», «співавторство обумовлене міжнародним/
міжгалузевим/між інститутським співробітництвом» та ін. На основі даних CSTPC го-
тують і публікують аналітичний звіт «Chinese S&T Journal Citation Report»; а дані іншої 
бази даних CSCD  формують окремий інформаційний продукт «Chinese Scientometric 
Indicators», який уможливлює статистичний аналіз китайської науки і який ґрунтуєть-
ся на 190 різноманітних наукометричних індикаторах [4, 145-154].  Історію створення 
і принципи формування  Китайського суспільно-наукового індексу цитувань(CSSCI) 
описано у статті [5, 365-369]. Цей проект розробляли Нанкінський університет і Гон-
конгзький науково-технічний університет. Індекс з’явився у 2000 р. і містив понад 500 
китайських журналів із суспільних та гуманітарних наук.  

Тайвань також створив окремий індекс цитувань для гуманітарних журналів, які ви-
ходять на території острова, Taiwan Humanities Citation Index[6, 410-419]. Станом на по-
чаток 2006 року в індексі було зафіксоване 251 видання, до 2004 року було розписано 
понад 35 тисяч статей і понад 500 тисяч цитованих у них джерел. У 1995 році Наці-
ональний інститут інформатики Японії розпочав роботу із створення Citation Database 
for Japanese Papers. Станом на 2004 рік індекс містив понад тисячу журнальних назв [7, 
333-351]. 

Європейська Комісія прийняла рішення про створення альтернативної бази даних, у 
якій більш повно будуть представлені наукові публікації німецькою, французькою, іта-
лійською та іншими мовами країн-членів ЄС. 
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У Росії за підтримки Міністерства освіти та науки у 2005 році розпочався проект 
створення Російського індексу наукового цитування. [2,53]. РІНЦ є інтегрованою інфор-
маційно-аналітичною базою даних, аналогічною до SCI. Базу формують шляхом опра-
цювання провідних наукових видань Росії. Вона містить бібліографічну інформацію, ви-
добуту із статей і списків посилань. РІНЦ дає можливість вирішувати такі задачі:

•	 підрахувати кількість публікацій конкретного інституту за визначений проміжок 
часу 
•	 визначити особистий індекс цитування вченого за визначені роки
•	 сформувати підбірку якісних, «ядрових» журналів, які друкують відомих авторів і 
найактуальнішу  інформацію  
•	 провести порівняльний аналіз цитування в різних галузях науки. 
Основними компонентами РІНЦ є:
•	 Довідково-бібліографічна база даних російських публікацій в науковій періодиці, 
анотацій і списків літератури (посилань) за 2005-2007 роки
•	 База даних російських наукових і  виробничих журналів (понад 3300 найменувань)
•	 База даних імпакт-факторів російських журналів (близько 1100 періодичних ви-
дань)  
•	 Індекс російських авторів (близько 500 тисяч персоналій) 
•	 База даних російських наукових та освітніх установ (3000 інституцій)
Сьогодні РІНЦ є відкритим електронним ресурсом, доступним для зареєстрованих 

користувачів за адресою www.eLibrary.ru
Основною причиною створення національних індексів цитувань є низька репрезен-

тативність (представленість) наукової періодики окремих країн у базах даних ISI. Окрім 
того, створення національних індексів є стимулом для редакцій наукових видань публі-
кувати якісні статті, які цитують. Першим кроком  у цьому напрямі можна вважати т.зв. 
списки ВАК України та Росії. Окрім того, створення національних індексів цитувань 
і внесення до них видань, які мають внутрішню високу цитованість, можуть стати ва-
гомим аргументом для керівництва ISI при розгляді доцільності розширення переліку 
видань, які входять до бази даних. Так, в Китаї за останні роки існування національного 
індексу цитувань кількість китайських журналів, які входять до БД ISI, зросло від 31 до 
70 [8].

Застосування бібліометричних індикаторів і підходів для вивчення самої бібліометрії 
є свідченням її успішного розвитку та утвердження як самостійної наукової дисципліни. 
Напрями сучасної бібліометрії охоплюють сьогодні три галузі досліджень,  (кожна з яких 
має свій предмет):  

Бібліометрія для бібліометристів (методологія) 
•	 Бібліометрія для наукових дисциплін (наукова інформація) 
Завданням є збільшення обсягу наукової інформації метричними засобами, цей на-

прям межує із кількісними дослідженнями в галузі  інформаційного пошуку (information 
retrieval).

•	 Бібліометрія для наукової політики і менеджменту (наукова політика) Завданням 
є оцінка наукової продуктивності, національних, регіональних чи глобальних наукових 
інституцій та їх порівняння.
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Основні галузі досліджень і сфери застосування бібліометрії показано на рисунку 2. 

Рисунок 2. Галузі досліджень і сфери застосування бібліометрії.

Отже, проаналізувавши світовий досвід проведення бібліометричних досліджень, 
бачимо, що сфери  та галузі застосування бібліометрії не обмежуються лише бібліоте-
кознавством. Проте для розвитку цього напрямку наукознавства необхідно розробити 
методологічні основи, визначити його «сфери впливу» та місце у системі наукознавства,  
узгодити та зафіксувати у спеціальних словниках термінологічні одиниці, а у дальшій 
перспективі - облаштувати бібліометрію як міждисциплінарний фах.
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ЕЛіПтичні ПідрЯдні рЕчЕннЯ ЯК ЗаСіБ вираЖЕннЯ 
ЕКСПрЕСивноСті в уСному діЛовому мовЛЕнні

(на матеріалі промов, інтерв’ю та прес-конференцій німецьких політиків)

Стаття присвячена одному із основних засобів експресивного синтаксису – еліптич-
ним конструкціям та їх формам прояву в усному діловому мовленні німецьких політиків. 
У статті надаються дефініції мовознавців терміну «еліпсис» та розглядаються осно-
вні типи еліптичних речень за різними класифікаціями. 

Ключові слова: еліпсис, лексичний еліпсис, синтаксичний еліпсис, еліптичні речення.
Статья посвящена одному из основных средств экспрессивного синтаксиса – эл-

липтическим конструкциям и формам их проявления в устной деловой речи немецких 
политиков. В статье предоставляются дефиниции  языковедов термина “эллипсис’’ и 
рассматриваются основные типы эллиптических предложений по разным классифика-
циям.

Ключевые слова: эллипсис, лексический эллипсис, синтаксический эллипсис, эллип-
тические предложения.

Thе article is dedicated to one of the principal means of expressive syntax – elliptical con-
structions and their forms of demonstrations in verbal business speech of German politicians. 

Key words: ellipsis, lexical ellipsis, syntactical ellipsis, elliptical sentences. 
 
Еліпсис є одним із синтаксичних явищ, інтерес до яких протягом багатьох років не 

спадає, а навпаки, зростає. Багатозначність цього явища дозволила К.Бюлеру, який ґрун-
товно досліджував еліпсис, назвати його «каменем спотикання для мовознавців – теоре-
тиків» [1: 141]. 

актуальність пропонованої статті  полягає в тому, що до цього часу еліптичні ре-
чення здебільшого досліджувались на матеріалі писемного мовлення: на художніх та ре-
кламних текстах тощо. Аналіз еліптичних речень усного мовлення стосувався виключно 
побутової комунікації і до цього часу їх ґрунтовно не було досліджено. 

мета цієї статті полягає в аналізі таких явищ експресивного синтаксису, як еліпсис 
та еліптичні речення, у фіксації основних типів їх прояву в усному діловому мовленні, а 
саме: у промовах, інтерв’ю та прес-конференціях німецьких політиків. 
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Еліпс або еліпсис  — пропуск у висловлюванні деяких структурних елементів, які ма-
ють домислюватись за контекстом. Наприклад, у реченнях можуть обминатися дієслова-
зв’язки, у іменниково-прикметникових словосполученнях — іменники, на які вказують 
специфічні сполучення прикметників. Еліпсис як властивість тексту є протилежністю 
плеоназму.

За Дуденом, еліпсис – це засіб, який допомагає висловленню позбутись надлишкових 
компонентів, що заважають комунікації [2: 909].

Еліпсис як лінгвістичний термін означає випадіння лексичних одиниць з поверхневої 
структури синтагми чи речення [3: 231].

За словами Е. Шендельс, еліпсис передбачає не уповільнене заповнення недостатніх 
елементів висловлювання із безпосереднього контексту чи ситуації, а імпліцитність не-
прямого вираження якого-небудь  значення [4: 159], тому еліптичний зміст не може бути 
імплікативним.

Дещо інше трактування понять «еліпсис» та «еліптичне речення» знаходимо у Г. 
Буссман: пропуск мовних елементів, які є необхідними за синтаксичними правилами чи 
лексичними властивостями (наприклад, валентність дієслова) [5: 187]. Найбільш широко 
еліпсис розглядають як структурну «неповноту» синтаксичної конструкції [6: 334]. Сто-
совно речення поняття еліпсису отримало ціле розмаїття тлумачень, наприклад, еліпсис 
визначається як пропуск одного або обох головних членів речення; як пропуск структур-
но необхідного елемента конструкції [7: 98]; як пропуск будь-яких частин речення [8: 
166], які можна безпомилково й однозначно відновити з контексту.

К. Бюлер, розглядаючи цю проблему, писав, що еліпсис – це опущення слова, яке 
хоча не вимовляється, але мається на увазі [1: 154].

У «The Cambridge Encyclopedia of Language» еліпсис визначається як «опущення час-
тини речення, при якому опущений елемент зрозумілий із контексту» [9: 565].

У «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» за редакцією В. Н. Ярцевої, еліп-
сис – це «пропуск у мові та тексті мовної одиниці, яка мається на увазі, структурна «не-
повнота» синтаксичної конструкції».

Еліпсис на рівні речення визначається як:
- відсутність певного елемента висловлення, що відновлюється на базі конкретної 

мовленнєвої ситуації;
- пропуск того чи іншого члена речення (компонента висловлення), який легко від-

новлюється з контексту; ясність забезпечується смисловим і/або синтаксичним парале-
лізмом, тобто контекстуальний еліпсис;

- відсутність дієслова-зв’язки (нульова зв’язка) [10: 654].
У вітчизняному мовознавстві досить поширеною є дефініція «еліптичних речень», 

розроблена П. С. Дудиком. Згідно з нею, еліптичні речення – це граматично неповні 
речення, в яких уявлення про незначний член речення безпосередньо встановлюється 
з їхніх змісту і граматичної будови, насамперед із семантики й форми синтаксично за-
лежних слів (слова) [11: 181].

На сучасному етапі розрізняють комунікативний та граматичний підходи до ви-
вчення еліптичних структур. У рамках граматичного підходу досліджувались різнови-
ди координаційного еліпсиса, який розглядається як синтаксичне утворення, де одне чи 
кілька слів представлене нулями. Представниками граматичного підходу виступають  
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U. Günther, W. Kindt, U. Schade, L. Sichelschmidt, H. Strohner [12: 211]. У зв’язку з по-
ширенням прагматичного повороту в лінгвістиці акцент у дослідженні цього явища 
змістився в бік комунікативного аспекту, який в центр дослідження ставив особливості 
вживання еліптичних конструкцій у розмовній мові (Д. Гудков [13: 15] , Г. Колшанський 
[14: 146], Л. Косоножкина [15: 13], A. Betten [16: 223], K. Schwabe [17: 265],  L. Hoffmann 
[18: 74]).  

У межах комунікативного підходу як в зарубіжній лінгвістиці, так і у вітчизняній 
виділяють контекстно залежний (синтаксичний) і контекстно незалежний (змістовий, си-
туативний, прагматичний) еліпсис. Судячи з назви, ці види розрізняються прив’язаністю 
безпосередньо до контексту: у першому випадку еліптичні конструкції потребують екс-
пліцитний мовний контекст, тобто попередню чи наступну структуру, від якої залежить 
структура еліптичного висловлення [19: 119]. В іншому випадку вживання еліпсиса не 
залежить від контексту, а повністю визначається ситуацією. Якщо в першому випадку 
еліптичний зміст може бути «реконструйований» за допомогою граматичних правил із 
контексту, то в другому випадку така «реконструкція» неможлива [17: 278].

Еліптичні речення – це граматично оформленні за законами певної мови цілісні оди-
ниці мови, що є головним засобом формування, вираження й повідомлення думки про 
певну дійсність і ставлення до неї мовця; двочленні синтаксичні комплекси, в яких чітко 
виражаються головні члени (підмет і присудок) або ж, у складніших випадках, група під-
мета та група присудка [20:61], у них опущений той чи інший елемент.

Синтаксичний еліпсис базується на аналогії – особливій побудові еліптичної части-
ни, яка дозволяє визначити точно те, що не виражене. Семантичний же еліпсис виникає 
тоді, коли те, що опущене в реченні, можна домислити на основі контексту. Щодо абсо-
лютного еліпсису, то він виникає на основі часткового, при якому імплікований у другій 
частині речення  спільний член є присутній у його першій частині. У випадку абсолют-
ного еліпсиса спільний член не фігурує взагалі, що є результатом не лише семантичного 
послаблення спільного елемента, а й зростанням смислового значення скомпонованих 
членів [8: 187]. 

За Г. Буссманн, існують різноманітні конструкції, під якими розуміють еліпси:
•	 узгоджена редукція, при якій опускається ідентичний матеріал;
•	 лексичний еліпсис, який має означену та неозначену форму;
•	 ідентичний еліпсис, у питаннях-відповідях опускаються частини речення, які зга-

дуються в попередній репліці;
•	 регулярний еліпсис, який зустрічається в інфінітивних та дієприслівних конструк-

ціях;
•	 обов’язковий еліпсис підмета, який зустрічається у наказових реченнях [5: 188].
При класифікації еліптичних конструкцій у німецькому експресивному синтаксисі 

першим розмежувальним критерієм виступає конвенціональність. Конвенціональний 
еліпсис базується на конвенціях, неконвенційний, відповідно – ні. Конвенційний еліпсис 
поділяється залежно від роду конвенцій (конвенції мови та конвенції мовлення [21: 11]). 
Конвенційно-мовний еліпсис класифікують відповідно до мовних рівнів і розрізняють 
лексичний, синтаксичний і текстовий.

Синтаксичний еліпсис відрізняється координативним зв’язком з ідентичною части-
ною всередині речення.
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Лексичний еліпсис представлений висловами, які, за словами В. Кляйна, є «устале-
ними продуктами» синтаксичних процесів еліптизації на рівні слова: 

•	 редукція аргументів пропозиції: Ich frage, ob die Politiker auch sitzen müssen (im 
Gefängnis) (Angela Merkel, 03. 02. 2010);  

•	 лексикалізація номінативних структур: der Angeklagte, der Angestellte;
•	 лексикалізація випадіння інфінітивної форми [19: 767]: Ich glaube, sicherlich kann 

immer etwas das  Land (Michael Sommer, 02. 12. 2009).
текстовий еліпсис пов’язаний з низкою жанрів тексту, в яких конвенційнo визначені 

еліптичні структури:
•	 телеграми-Fahre Samstag um 5;
•	 прогнози погоди-Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt;
•	 рецепти й інструкції  - das Handy auf der Rückseite öffnen; die SIM-Karte einsetzen; 

den Akku herausziehen;
•	 рекламні тексти - Schon ab 9. April in deinem Supermarkt; 
•	 заголовки, вивіски - Privat; Rauchen verboten; Berlin 30 km;
Конвенційно-мовленнєвий еліпсис поділяється залежно від входження в структуру 

однієї чи двох реплік на непарний та парний. Мовознавці підкреслюють високу частот-
ність та значну характерність цього типу для усного мовлення [19: 767]. 

непарний еліпсис представлений ідіоматизованими, клішеподібними, стійкими ви-
словлюваннями, які функціонують як конвенційні формули для вираження мовленнєвих 
актів:

•	 директивів  - Feuer!, Bitte warten!, Schluss damit!;
•	 експресивів - Super!, Herzlichen Dank!, Wunderbar!;
•	 контактивів - Guten Tag!, Auf Wiedersehen!, Entschuldigung! [18: 78].
Під парним еліпсисом розуміють суміжні пари діалогічних реплік, де в другій ре-

пліці спостерігається пропуск елемента, який уже прозвучав. Цей тип представлений 
наступними підтипами: питально-відповідна одиниця, перепитування, коректура, допо-
внення.

Неконвенційний еліпсис можна розділити залежно від наявності специфічної ситу-
ації на специфічний та неспецифічний. Специфічний тип неконвенційного еліпсиса 
зустрічається в мовленні комунікантів, які не володіють достатньою мірою мовним ко-
дом (помилки при вивченні мови),- дидактичний  еліпсис, або у осіб з психічними роз-
ладами, що призводять до фізіологічних порушень мовлення-афазію, апраксію і т. д. [1: 
143] − медичний еліпсис. 

неспецифічний неконвенційний, або імплікативний, еліпсис має відношення до 
прагматичної імплікації. Цей вид представлений двома підвидами: ситуативним еліпси-
сом та апозіопезисом.

Ситуативний еліпсис базується на спільній орієнтації комунікантів у мовленнєвій 
ситуації, що забезпечує адекватне розуміння мовленнєвих актів, виражених неповними 
структурами і не прив’язаних ні до ретро-, ні до проспективного контексту. 

апозиопезис (замовчування), розглядається в науковій літературі з синтаксису як 
підвид еліпсиса [22: 238]. 

Еліптичні речення класифікують згідно з основою відновлення імплікованих елемен-
тів на дві групи: синтагматично відновлювані та парадигматично  відновлювані. До 
першої групи відносяться речення, в яких пропущене слово експлікується з вербального 
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контексту, що оточує речення: анафоричний та катафоричний еліпсис; до другої – 
речення, структурна повнота яких відновлюється на основі аналогічних синтаксичних 
конструкцій, що зустрічаються в мові [8: 180].

«Еліпсис не є засобом синтаксичного зв’язку… він є одним із можливих наслідків 
наявності синтаксичних зв’язків, виражених іншими синтаксичними засобами або кон-
текстом і ситуацією. Проте, виникнувши раз, еліпсис вказує на наявність певних синтак-
сичних зв’язків» [23: 34].

Форма та значення еліптичних конструкцій стає найкраще зрозумілою, коли вона 
стосується сформульованої структури речення. Тоді не слід «відновлювати» речення, а 
проводити, по суті, так звану «спробу розширення» (die Erweiterungsprobe).

Ich habe diese Sitzung schon gestern besucht. – Ich auch. (Ich habe sie auch schon gestern 
besucht.)

Mit wieviel Stundenkilometern soll ich diese Ortschaft passiert haben? – Mit 80. (Sie 
haben diese Ortschaft mit 80 Stundenkilometern passiert!) Спроба розширення у цих при-
кладах продемонструвала, що еліптична конструкція у цих реченнях має смислову вагу.

До найпоширеніших належать такі еліптичні речення:
1. Речення з еліпсисом дієслова руху, пересування у просторі;
2. Речення з еліпсисом дієслова переважно спонукальної та питальної модальності. 

Такі еліптичні конструкції виражають наказ, прохання, побажання, заклики, привітання 
тощо. Частина їх – це типові формули військових, спортивних команд. За виконаною 
функцією окрему групу еліптичних конструкцій становлять типові форми вираження ві-
тання, прощання, побажання, подяки тощо.

3. Речення з еліпсисом дієслова із семантикою буттєвості. Таким еліптичним речен-
ням властиві нульові форми повнозначного дієслова «бути», що усвідомлюється у функ-
ції повноправного присудка.

4. Речення з еліпсисом дієслова мовлення. Такий еліпсис дає змогу уникнути повто-
ру дієслова «говорити» або його синонімів, унаслідок чого ущільнюється мовний вираз 
думки.

5. Речення з еліпсисом дієслів сприймання, а саме: «бачити, глядіти, дивитись, роз-
дивитись, запримітити, відчути, сприймати» тощо.

6. Речення з еліпсисом іменника в ролі підмета або додатка. Неназваний член речен-
ня в таких конструкціях легко вгадати з їхніх змісту чи будови: перш за все його уви-
разнює наявне в реченні означення, узгоджене з формально відсутнім членом речення.

7. Речення з еліпсисом предикативних слів «треба, можна, необхідно» за наявності 
інфінітива або за його відсутності [11: 181].

Особливий різновид еліптичних конструкцій становлять речення в публіцистичному 
мовленні. Їхня специфіка зумовлена не граматичною структурою, а сферою застосуван-
ня та функцією. Від «традиційних» еліптичних конструкцій їх також відрізняє комуні-
кативна актуальність, тому що ними мовець відгукується на більш чи менш типові й 
актуальні потреби повсякдення.

Еліптичні підрядні речення визначаються дієвим засобом впливу на адресата завдя-
ки їх експресивності, здатності акцентувати увагу адресата на найбільш суттєвих мо-
ментах повідомлення, створенню певних ритміко-синтаксичних особливостей тексту та 
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здатності формувати асоціації з усним розмовним мовленням. Використання еліптичних 
конструкцій розглядають як прийом впливу на пам’ять, адже процес відновлення не-
вербалізованого компонента висловлення  надає час, необхідний для запам’ятовування.

Еліптичними вважаємо речення, в яких пропускається структурно необхідний еле-
мент синтаксичної конструкції. Пропуск одного або декількох елементів призводить до 
перерозподілу інформації на ті елементи, що залишились, що пояснюється наявністю 
обов’язково-дистрибутивних відношень між двома чи більше елементами конструкції 
[7: 171]. Пропущеними елементами в текстах можуть бути: підмет, присудок, частина 
присудка, підмет і присудок, додаток. 

Еліпсис – не рідкісне явище у складнопідрядних реченнях. Еліптичні конструкції 
можуть зустрічатися як в головному (1) та і в підрядному (2) реченнях:

(1) Gut möglich, dass diese Frage besprochen werden kann. (Es ist gut möglich, dass diese 
Frage besprochen werden kann.)

(2) Gestern wusste ich nicht, was beantworten.  (Gestern wusste ich nicht, was ich 
beantworten sollte.)

У головному реченні можуть опускатись підмет і дієслово-зв’язка: Deutlich geworden, 
dass es breite Angriffe auf den Euro insgesamt gibt (Angela Merkel, 22. 02. 2011). Wichtig, 
dass damit Deutschland seinen Beitrag zur Stabilisierung des Euro wirklich leistet (Angela 
Merkel, 04. 03. 2011).; присудок та основне дієслово. Зустрічається також еліпсис сполуч-
ника чи сполучного слова в гіпотаксисі, тобто феномен безсполучникової підрядності 
розглядається в термінах еліптичності: Ich freue mich, David Cameron, der neue britische 
Premierminister, hat uns sehr schnell hier in Berlin besucht (Angela Merkel, 21. 05. 2010) .

Дослідження еліпсису проводилось на матеріалі аудіо- та відеозаписів промов, прес-
конференцій та інтерв’ю німецьких політиків. Усього досліджено 8 промов, 4 інтерв’ю 
та 20 прес-конференцій. Статистичні дані свідчать про те, що всього було досліджено 
1308 речень, з них 743 речення – це підрядні речення. Отже, приблизно 62% від усіх 
речень становлять підрядні речення. 97 речень – це еліптичні підрядні речення, що ста-
новить 14% від усіх підрядних речень і 8 % від усіх речень. Ці дані свідчать про експре-
сивність усного ділового мовлення на рівні синтаксису.

Дослідження показало, що найчастіше у підрядних реченнях еліпсуються:
•	 підмет: Ich werde heute vorschlagen, dass unter anderem auch den Verbriefungsmarkt 

wieder in Gang setzen - nicht den, der zu der Krise geführt hat, sondern den, den wir vor der 
Krise hatten und der sich bewährt hat. (Dieter Hundt, 02.12.2009)

•	 присудок: Die Konjunktur kann überhaupt nur wieder anspringen, wenn die 
Kreditversorgung ausreichend - natürlich auf einer soliden Basis. (Angela Merkel, 02.12.2009)

•	 підмет та присудок: Wir haben auch hierüber sowie diskutiert natürlich über die Lage 
des Euro insgesamt, wo man erfreulicherweise sagen kann, dass in den letzten Wochen und 
Monaten ja doch eine gewisse Stabilisierung eingetreten ist, die auch etwas damit zu tun hat, 
dass eine klare politische Verpflichtung für die Zukunft des Euro. (Angela Merkel, 02.03.2011) 
(dass wir eine klare politische Verpflichtung abgeben für die Zukunft des Euro).

•	 додаток: Dass wir jetzt in Europa beschließen werden, ist ein wichtiges, aber auch 
notwendiges Ergebnis der Beratungen vom gestrigen Tag bzw. der gestrigen Nacht. (Gido 
Westerwelle, 10.05.2010)
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До еліптичних речень не відносяться логіко-граматичні типи речення і типологіч-
но стійкі варіанти логіко-граматичних типів, які саме через специфіку своєї структури, 
функцій і т. д. позбавлені одного із членів речення, зазвичай відіграють роль головних 
та необхідних членів речення (наприклад, підмета в називному відмінку та відмінюваної 
форми дієслова).

У структурі  еліптичних речень відсутній один із необхідних членів речення  або 
який-небудь  складовий елемент цих необхідних членів. Разом з тим еліптичні речення 
можуть мати декілька другорядних членів, тобто виступати поширеними реченнями. Їх 
особливість полягає в тому, що у них під впливом тих чи інших сторін контексту не зна-
ходить спеціального вираження один із цих елементів, без якого речення відповідного 
логіко-граматичного типу не отримують змістової та формальної завершеності.

Еліптичні речення вживаються дуже часто в тих випадках, якщо контекст безпосе-
редньо заміняє ті чи інші, а іноді й усі головні члени речення. Найчастіше це явище 
зустрічається у діалозі.

Залежно від конкретних умов контексту можливі різноманітні форми еліптичних ре-
чень, які за своєю структурою відрізняються від звичайних простих непринципово, а 
лише тим, що їх головні члени (всі чи частково) дані в контексті.

Дослідивши промови, інтерв’ю та прес-конференції німецьких політиків, можна зро-
бити такий висновок: явище  еліпсису в підрядних реченнях усного ділового мовлення 
зустрічаються відносно часто (14%), хоча вони не перевищують кількість нормативних 
підрядних речень  (86%). Цей факт свідчить про експресивність  усного ділового мов-
лення. Основними  типами еліптичних підрядних речень в  усному діловому мовленні є 
еліптичні підрядні речення з такими еліпсованими членами речення: з підметом  (34%), 
з присудком (24%), з підметом і  присудком (18%), з іменниками, що виконують у під-
рядному реченні роль прямого додатка (12%) або обставини (12%).
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ЛітЕратурні ФраКтаЛи в СмиСЛовому  
ПроСторі ПоСтмодЕрніЗму 

У статті представлені результати дослідження фрактальної поетики як формаль-
ного опису художнього твору. Зв’язки між структурними елементами прози постають 
як оригінальний варіант наближення двох культурних парадигм – «деревинної» та «ри-
зоматичної».

Ключові слова:  фрактал, постмодернізм, парадигма, роман, інтертекст. 
В статье представлены результаты исследования фрактальной поэтики как 

формальное описание художественного произведения. Связи между структурными 
элементами прозы предстают как оригинальный вариант приближение двух культурных 
парадигм – «древесной» и «ризоматичной».

Ключевые слова: фрактал, постмодернизм, парадигма, роман, интертекст.
In the article the results of research of fractal poetics as formal description of artistic 

work are represented. The connections between structural prose elements appear as original 
variation of approaching of two cultural paradigms – «tree» and «rizomа».

Key words: fractal, postmodernism, paradigm, novel, intertext.

Чинник фрагментарності в трактуванні картини світу не був винаходом постмодер-
ної свідомості. Ірина й Сергій Жеребкіни наголошують, що в німецькій літературі по-
рубіжжя ХVIII – ХІХ ст. фрагмент постає ідеалом форми філософського й художнього 
тексту. При розробці концепції фрагментарної прози романтики наголошували на не-
обхідності замкненості, завершеності структури фрагментів як малих оповідних форм 
[1: 13]. «У німецькій філософії цього періоду, – зазначають дослідники, – формою, що 
ідеально поєднує у своїй структурі елементи гетерогенності й художньої завершеності, 
вважалася драма, котру Шеллінг і Гегель у своїх естетичних творах розглядали, як «най-
вищу форму мистецтва» і вираз «останнього синтезу об’єктивного й суб’єктивного» [1: 
13]. Теоретиками фрагментаризму виступили відомі мислителі Т. Адорно й В. Беньямін. 
За твердженням В. Костюка, модерністичний фрагмент став наступним після романтиз-
му етапом «побутування жанру» [2: 15]. Літературознавець відзначає, що «…уламок, 
вирваний зі своїх зв’язків, механічно вноситься в інший смисловий простір, де може 
виконувати ряд функцій: відіграє роль смислового каталізатора, змінює характер смислу, 
може залишатися непоміченим тощо» [2: 14]. 

Дослідник І. Козлик говорить про загальну інтегрованість сучасного наукового 
пізнання, яка спростовує негативні конотації щодо інтенсивного запозичення теорією 
літератури окремих категорій і концептуальних положень з інших наук. «Питання тут 
©  Бровко О.О., 2011

ХудоЖнЯ ЛітЕратура в КонтЕКСті КуЛЬтури



226

полягає в тому, – наголошує літературознавець, – як відбувається це запозичення – ме-
ханічно-ілюстративно чи адаптаційно, іншими словами, з втратою власного предмета 
дослідження й розчиненні його в предметі іншої науки-донора, чи, навпаки, з відкриттям 
нових своїх можливостей шляхом концептуальної специфікації запозиченого в межах 
особливостей предмета власної наукової сфери» [3: 6]. 

Отже, йдеться не про кризові явища й ознаки занепаду теоретико-літературного ка-
тегоріального інструментарію, не про свідчення неспроможності філологів обходитися 
власними силами. Залучення досвіду природничих та точних наук до гуманітарних сту-
дій є не ситуативно вмотивованим, а актуальним, адже розвиток міждисциплінарних до-
сліджень, потреба кристалізації універсальної методології на тлі плюральності й теоре-
тичного еклектизму – ознака наукового дискурсу сьогодення. У філософсько-естетичній 
системі постмодернізму класична міфологема Світового Дерева як вияв структурованос-
ті, тобто впорядкування світу, втрачає актуальність порівняно з поняттям „ризома”, адже 
актуалізується гасло „Rhizome Versus Trees”. 

Ідеться про моделювання крони дерева у вигляді фрактальної поверхні. Універсаль-
ність цієї категорії, зв’язок наукового осмислення з теорією хаосу свідчить її про міждис-
циплінарний статус і актуальність у межах «деревинної» і «кореневої» парадигм. Метою 
цієї статті є означення постмодерного тексту в аспекті фрактальності. 

Проекції фрагментарності буття на різні вияви існування й діяльності людини продо-
вжують привертати увагу філософів і культурологів, фізиків і математиків, літературоз-
навців і лінгвістів. Лауреат Нобелівської премії з хімії І. Пригожин так окреслив пара-
метри картини світу: «Сучасна західна цивілізація досягла незвичних висот у мистецтві 
роз’єднання цілого на частини, а саме в розкладі на найдрібніші компоненти. <…> За-
буваємо зібрати відокремлені частини в те єдине ціле, яке вони колись складали» [4: 11]. 
Увага науковців до структурних частин знайшла практичне втілення в царині прикладної 
математики, яка активно оперує поняттям «фрактал». Латинське дієслово frangere (лама-
ти) і прикметник fractus (дробовий) указують на те, що складається з частин, фрагментів 
[5: 11]. Дослідники визначають фрактали як структури, котрі, певною мірою, уподібнені 
цілому. У роботах цієї тематики науковці апелюють до поглядів ученого Б. Мандельбро-
та, за якими визначальними рисами фракталів є самоподібність і дробова розміреність. 
На межі ХІХ–ХХ ст. фрактали взагалі вважалися певною патологією, що не може заціка-
вити справжніх науковців. Сучасні дослідники звертають увагу на фрактальну природу 
предметів і явищ із різних галузей знань. Кореляція понять «фрагмент» і «фрактал» ви-
значила рух думки у відомій роботі Ж. Бодріяра «Паролі. Від фрагмента до фрагмента» 
[6]. Дослідник Р. Кроновер у праці «Фрактали і хаос у динамічних системах» розглядає 
такі відомі фрактали, як сніжинка Коха, килим Серпинського, класична множина Канто-
ра й наголошує, що ставлення до фрактальної геометрії в академічному світі змінилося 
завдяки зусиллям Б. Мандельброта [5: 12]. Р. Кроновер пише, що цей принцип засто-
совується для моделювання структури рослин, побудови бронхів і легенів, відображен-
ня схеми роботи нирок, системи кровообігу тощо. Наприклад, килим Серпинського –  
це колаж із трьох копій, зменшених удвічі. «Цікаво відзначити припущення Леонардо 
да Вінчі, – наголошує дослідник, – що всі гілки дерева на певній висоті, складені разом, 
дорівнюють товщиною стовбурові (нижче їхнього рівня)» [5: 15]. 
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Поступово поняття фрактал входить в обіг культурологів, соціологів, лінгвістів, а 
також літературознавців. У контексті цієї теорії про літературні тексти говорить росій-
ський філолог Т. Бонч-Осмоловcька [7]. Авторка зосереджується переважно на поезії, 
проте, фрактальний характер мають і новелістичні включення, побудовані на сюжетних 
мотивах, які у своїй повторюваності творять цілісну структуру з окремих текстових фраг-
ментів. Риси текстуальних фракталів визначаються відповідно до співвідношення струк-
турних частин, а також особливостей рецепції. По-перше, фрактальна частина подібна 
до цілого (в ідеалі це уподібнення послідовно розповсюджується на нескінченність, хоча 
ніхто ніколи не бачив справді нескінченної послідовності фрактальних ітерацій (повто-
рень). По-друге, сприйняття відбувається «послідовно за вкладеними рівнями» [7].

Органічною інтеграцією цих актуальних наукових ідей у мистецький простір є про-
за відомого турецького письменника, лауреата Нобелівської премії Орхана Памука. У 
малюнку сніжинки кодує таємниці свого художнього світу поет Ка з роману «Сніг». 
Саме співмірність і, водночас, унікальність сніжинки постає й метонімічним означни-
ком щедрої на асоціації назви, і ключем для розкриття змісту інтертексту – рукописного 
зеленого зошита: «Із книжок, прочитаних після подорожі в Карс, Ка дізнався, що час, за 
який сніжинка з шістьма відгалуженнями у формі зірочки падає на землю після крис-
талізації в небі, втрачає свою конфігурацію і зникає, становить приблизно вісім-десять 
секунд, а на утворення її форми, окрім вітру, температури та висоти хмар, впливають ще 
багато інших нерозгаданих чинників – так він відчув, що між сніжинками й людьми існує 
взаємозв’язок. Поезію «Я, Ка» він написав у карській бібліотеці, думаючи про сніжинку, а 
згодом Ка вирішить, що та сама сніжинка лежить у серці його збірки «Сніг»» [8: 418 – 419].

Сценки театральних вистав у романі завершуються найбільш підготовленою імпро-
візацією – реальним убивством. Звернімося до тексту: «Сунай виглядає багатим про-
світленим правителем, який, проте, не цурається бідного народу: танцює, жартує з ним, 
веде наукові суперечки про сенс життя і навіть розігрує сцени з Шекспіра, Віктора Гюго 
та Брехта – своєрідна вистава у виставі. Окрім того, і так хаотичний спектакль розпо-
рошували вставлені в нього повчальні сценки на тему міського транспорту, застільного 
етикету, характерних рис турків і мусульман, яких ті не можуть позбутися, славної Фран-
цузької революції, користі куховарства, презервативів і раки, танцю живота у виконанні 
багатих повій, шампунів і косметики, розбавлених підфарбованою водою» [8: 435 – 436]. 
Через постріл акторки Кадіфе в партнера по сцені – зірку театрального мистецтва Суная 
з зарядженої зброї, його смерть під час гри «…цілий Карс відчув, що події у виставі були 
відображені аж занадто реалістично» [8: 450].

У фіналі дійства підкреслено схрещується реальність і штучна гра ілюзій: «Двоє сол-
датів, біжучи назустріч одне одному комічними смішними кроками, затягли завісу на 
сцені» [8: 450]. Дослідниця Г. Рог розглядає романи О. Памука 80 – 90-х років «Мене 
називають Червоний», «Пан Джевдет та його сини», «Чорна книга», «Нове життя», зосе-
реджуючи увагу на інтертекстуальному дискурсі прози письменника, зокрема, на таких 
її виявах, як функціонування традиційних коранічних, історичних і літературних алюзій, 
інтертекстуальних ремінісценцій (образ літератури в літературі), пародійності як інтер-
текстуальній грі [9; 10]. У романі «Сніг» одним із художніх вимірів постає вимір мета-
текстуальності. Керуючись такою логікою, герой розташовує на уявній сніжинці вірші 
«Рай», «Шахи», «Коробка шоколаду» та інші, відтворюючи її форму «на основі ілюстра-
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цій та описів із книжок; всі свої карські вірші він розмістив на цій сніжинці. На ній він 
позначив як структуру нової поетичної збірки, так і всі ті речі, що робили його самим 
собою, себто Ка. В кожної людини повинна бути сніжинка, яка слугує картою цілого 
життя» [8: 419]. Автокоментування фрактальної природи віршів через вектори смислу, 
пам’яті й уяви – це своєрідний спосіб ідентифікації митця в сучасному світі. «Гілки сні-
жинки: Пам’ять, Уяву та Смисл, де й були розташовані його вірші, – пише О. Памук, – Ка 
запозичив для неї з дерева Бекона, за допомогою якого той класифікував людські знання, 
але і сам Ка, коментуючи свої карські поезії, багато й подовгу розмірковуватиме над зна-
ченням кожної точки на відгалуженнях снігової зірочки» [8: 419].

Модель сніжинки, графічний малюнок якої, а також таблиці віршів уміщено в роман, 
набуває екзистенційної інтерпретації: «Як стверджує Ка, аналізуючи власну сніжинку, 
можна легко довести, які власне різні, дивні й незрозумілі такі схожі здалека люди. Отож 
сторінки зошитів Ка рясніють нотатками про структуру його поетичної збірки та власної 
снігової зірочки (Що означає точка на лінії Уяви, якою позначений вірш «Коробка шоко-
ладу»? Як вплинула на форму зірочки поезія «Все людство й зорі»?), та я не розповіда-
тиму про них більше, ніж того вимагає наш роман» [8: 419–420].

Отже, для героя роману й оповідача своя сніжинка – це своєрідна дорожня карта мит-
ця як симулякр відкритої й незнаної ним території. Таке розуміння органічно вписується 
в запропоновану філософами Ж. Дельозом та Ф. Ґваттарі парадигму ризоми, адже «скла-
дові концепту не бувають ані постійними, ані перемінними, а всього лиш варіаціями, 
впорядкованими за суміжністю» [11: 31].

Надалі пропонується висвітлення окремих аспектів творчості Б. Бойчука, М. Гримич, 
а також інших письменників у контексті означеної культурної ситуації.
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УДК 821.123./14
Худзиньска-Паркосадзе А.

(Познань, Польша)

ЗагадочноСтЬ ФинаЛа ПоЭмЫ «двЕнадЦатЬ» а. БЛоКа

У даній статті розглядається проблема інтерпетаціі фіналу поеми Олександра 
Блока «Дванадцать». Автор статті сперечається з інтерпретацією тих літературоз-
навців, які ставлять в один ряд Христа і червоноармійців. У даному аналізі важливу 
роль відігриває застосування теорії точок зору Бориса Успеского і герменевтическое 
прочитання символіки поеми. Виявляється, що Блок навіть у цій поемі, званої «револю-
ційною», не зміг ухилитися від Соловйовського і містичного впливу.

Ключові слова: Олександр Блок, «Дванадцать», символіка.
В данной статье рассматривается проблема интерпретации финала поэмы Алек-

сандра Блока «Двенадцать». Автор статьи спорит с интерпретацией тех литературо-
ведов, которые ставят в один ряд Христа и красноармейцев. В данном анализе важную 
роль играет применение теории точек зрения Бориса Успенского и герменевтическое 
прочтение символики поэмы. Оказывается, что Блок даже в этой поэме, называемой 
«революционной», не смог уклонится от Соловьевского и мистического влияния. 

Ключевые слова: Александр Блок, «Двенадцать», символика.
The article deals with the issue of the final episode in the poem “The Twelve”by  Alexander 

Blok. The author of the article assumes that Christ is positively related to the Bolsheviks. The 
theory of points of view by Boris Uspensky and hermeneutic interpretation of symbolic content 
play an important role in the analysis. It turns out that Blok even in this “revolutionary” poem 
could not escape Solovyov’s and mystic influence. 

Key words: Alexander Blok, “The Twelve”, symbols. 

Александр Блок (1880–1921) вошел в историю русской литературы как символист 
второй волны и как автор первой революционной поэмы Двенадцать. Эти, казалось бы, 
противоречивые поэтические категории часто списывались исследователями на счет не-
устойчивого характера поэта и бурного времени, в котором пришлось ему жить. Про-
блема, однако, заключается в том, что Блок не признавался бы великим гением своего 
©  Худзиньска-Паркосадзе А., 2011
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времени, если бы сила его поэзии не отражала объективной правды и истины. Следова-
тельно, вряд ли можно подозревать Блока в психической и эмоциональной неуравнове-
шенности. В настоящей статье постараемся доказать, что поэма «Двенадцать» не стоит 
особняком в творчестве Блока, а наоборот, является последовательным завершением его 
творческого пути. 

Суть проблемы скрывается как раз в известном, затруднительном финале поэмы, 
когда на сцене появляется Христос. У критики, соединение революционной тематики с 
образом Христа вызвало такое возмущение, что кажется, в своем большинстве не смог-
ли дочитать поэму внимательно до конца.  Итак, Анатоль Луначарский счел неожидан-
ностью появление в революционной поэме образа Христа во главе двенадцати красно-
армейцев. Критик пришел к выводу, что Блок неправильно представил революцию, не 
вполне ее понял, а его красноармейцы уж слишком напоминают хулиганов и кримина-
листов [10: 719]. Другие литературоведы пытались объяснять появление Христа в поэме 
субъективными представлениями Блока о раннем христианстве как о бунтарской силе, 
сокрушившей в свое время старый языческий мир. Подчеркивалось при этом, что для 
Блока образ Христа это олицетворение новой всемирной и всечеловеческой революции 
и символ всеобщего обновления жизни. В таком значении Христос выражал идею того 
нового мира, во имя которого герои поэмы творят свое историческое возмездие над си-
лами мира старого [13: 21]. 

Литературоведы убеждали, что красноармейцы идут вместе с Христом потому, что 
этим образом Блок оттенил святость народного мщения за века угнетения и издева-
тельств. Более того, образ Христа в последней сцене должен указывать на конечную 
победу красноармейцев, так как эти двенадцать апостолов посланы Христом для уста-
новления добра на земле [7: 17].  

Правда, некоторые исследователи не решились утверждать, что образ Христа воз-
вышает пафос и правоту революции, а отмечали некоторый диссонанс, который вносит 
в эту поэму Христос. Тем не менее, этот диссонанс объяснялся «идеалистическими за-
блуждениями Блока» [13: 22] и влиянием символизма, которого поэт не смог преодолеть 
[5: 108]. В итоге, литературоведы упрекали Блока в том, что он не понял «внутренней 
логики революции» [5: 108], несмотря на то, что одновременно, признавали поэму «Две-
надцать» шедевром революционной поэзии. 

Заключительная сцена поэмы может привести к интерпретационным заблуждениям 
в двух случаях: во-первых, когда интерпретатор читает ее невнимательно и во-вторых, 
когда не понимает символики, примененной Блоком. В первом случае необходимо отме-
тить, что Христос действительно «впереди» красноармейцев, только он не возглавляет 
их поход, а является для «двенадцати» целью, в которую они стреляют:

«...Так идут державным шагом,
Позади – голодный пес,

Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
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В белом венчике из роз -
Впереди –  Исус Христос» [2: 162].

Характерно, что литературоведы в девяностых годах начинают замечать и удивлять-
ся тому, что «апостолы, охотятся на своего Христа» [4: 126]. Образ Христа в данном 
эпизоде является не дополнением образа красноармейцев, а оппозицией и противопо-
ставлением. Симптоматично, что этот авангард революции совершает марш-поход, пред-
ставляющий собой главный композиционный стержень поэмы. Это всеобъемлющая, все-
поглощающая стихия акцентируется с помощью параллелизмов, интонационных фигур 
(риторические восклицания, утверждения, вопросы), повторов, ономатопеи, градации 
и т.д. Композиционная суть поэмы – сплошной динамизм, который в финальной сцене 
противопоставляется статике образа Христа. 

Образ Христа, в противоположность собирательному портрету красноармейцев, не 
обладает их конкретностью, дословностью и силой.  Он изображается Блоком как некое 
привидение, маяк. Однако, несмотря на нежность и деликатность этого образа, казалось 
бы, парадоксально именно он представляет собой самый выразительный и катартиче-
ский  момент поэмы. 

Данный эпизод начинается с того, то красноармейцы стараются сначала остановить 
Христа, который едва виден вдали, «ходит беглым шагом», «машет красным флагом» и 
хоронится «за все дома». Они тогда называют его «товарищем» и предупреждают, что 
если тот не сдастся, то они начнут стрелять:

«– Все равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
– Эй, товарищ, будет худо,

 Выходи, стрелять начнем!» [2: 161]

Вряд ли можно утверждать, ссылаясь на этот фрагмент, что Христос возглавляет 
красноармейцев. Тем более что дальше мы читаем: «Трах-тах-тах!» - которое повторя-
ется несколько раз (точнее говоря трижды) и усугубляется злобным, «долгим смехом» 
вьюги. Сцена заканчивается убеждением читателя в том, что Христос все-таки остается 
«невредим» и то он «впереди», но не впереди красноармейцев, а скорее всего, «впереди» 
времени и пространства, в более универсальном, онтологическом смысле. 

Литературоведы часто подчеркивают многозначительность образа Христа в финале. 
Одни видят в этом напоминание об общечеловеческих ценностях, гуманистических иде-
алах [14: 68], другие объясняют это набором определенных символов в поэтике Блока, 
которые назначены его индивидуальным опытом [12: 149]. Несомненно, интереснейшей 
интерпретацией образа Христа в поэме является анализ Б. М. Гаспарова, связывающий 
поход красноармейцев и появление Христа со святочным карнавалом [6: 4-27].

В основе интерпретации Гаспарова лежит историко-биографический подход. Иссле-
дователь напоминает, что Блок писал эту поэму в Петербурге, зимой во время святок (5 
января старого стиля). Соответственно, этот факт отражается и на символике поэмы, 
которая приобретает черты святочного карнавала, т.е. марш красноармейцев связыва-
ется, таким образом, с походом ряженых с интермедиями музыкально-драматического 
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характера. Более того, Гаспаров отмечает карнавальную структуру поэмы, в которой 
«скандал» – неизбежный спутник карнавального произведения. «Двенадцать», по его 
мнению, имеет скандально-игровую оболочку, приобретает пророческий, апокалиптиче-
ский смысл и одновременно какой-то специфически русский оттенок, вписываясь в ряд 
трагически-карнавальных русских «уходов» [6: 10, 25].

Применяя категорию карнавала (либо Бахтиновской карнавализации) к тексту «Две-
надцати», рассматриваем его содержание как некоторый апокалиптический хаос, раз-
рушающий прежний порядок и прежние законы. Несомненно, подтверждает это посто-
янная оппозиция, выполняющая добавочно функцию лейтмотива, старый мир – новый 
мир. Проблема в том, что ритуал карнавала имеет своей целью очищение ради наступле-
ния нового, лучшего мира, а в поэме нельзя обнаружить намек на такое оптимистическое 
будущее. Ведь красноармейцы стреляют в Христа. Во всяком случае, будущее в поэме не 
отмечено выразительно, а скорее всего, выражается в духе сомнений и неясных догадок.  

Тем не менее, стоит обратиться также и к другим выводам Бахтина, в которых ли-
тературовед обсуждает ситуацию пародирования «национального мифа». Если револю-
цию можно счесть «национальным мифом», то ее версия в «Двенадцати» действительно 
представляет собой снижение и травестирование высокого образа-мифа. Этот вопрос 
неразрывно связан с трактовкой Блоком современности. В поэме можно отметить «ам-
бивалентный» подход к представленной действительности. Даже смех, в данном случае 
важный показатель амбивалентной трактовки изображенного мира,  имеет уничтожа-
ющий характер («только вьюга долгим смехом \ заливается в снегах»). В поэме Блока 
энергия смеха заменена злорадством.  Следовательно, народный, революционный миф 
«осовременивается», т.е. снижается и изображается на уровне современности, в ее быто-
вой обстановке современности и на ее низком языке [3: 464].  

В решении вопроса о том, в каких категориях следует рассматривать эту револю-
ционную поэму (как пародию или же как гимн революции), полезным может оказаться 
применение теории точек зрения Бориса Успенского. Ученый называет несколько ос-
новных типов повествования, отражающих позицию рассказчика и его точку зрения, с 
которой указаны события. Несомненно, в Двенадцати рассказчик не принимает актив-
ного участия в происходящем, однако, пассивное его участие очевидно. Он наблюдает 
происходящее со стороны, не только не сочувствуя красноармейцам, но опасаясь их раз-
рушающей силы. Согласно Успенскому, такой тип повествования соответствует типу не-
зримого наблюдателя, присутствующего в описываемой сцене, и составляет  внешнюю 
точку зрения, которая в данном случае является главным композиционным приемом. Это 
точка зрения  на знакомую вещь или знакомое явление, но описывает его как в первый 
раз виденное, как случай в первый раз произошедший. В результате применения такой 
повествовательной техники получается эффект идеологического отчуждения. Такая «чу-
жая» точка зрения [19: 217-218] отражает не только отношение повествователя к рево-
люции и к ее апостолам, но также указывает на идеологическую конструкцию поэмы. 

Однако, перед подступом к анализу идейного содержания поэмы, следует установить 
адресата данного произведения. Несомненно, революционный марш представлен с точ-
ки зрения интеллигента, которым себя считал Блок [20: 178]. Следовательно, главным 
адресатом своих стихов Блок видел интеллигенцию и, вряд ли, поэт посягал на всена-
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родную аудиторию. Как подчеркивает  Илья Фаликов, поэма «Двенадцать» это разговор 
с равными, в общем и целом «поверх голов Катьки да Петьки» [20: 178].

Естественно в данной поэме отражены не только взгляды Блока-интеллигента, но 
также, Блока-символиста. На мистический характер «Двенадцати» ученые уже обра-
щали внимание, отмечая, между прочим, что это произведение выведено из наследия 
Владимира Соловьева [15: 344]. Как не странно, Блок после своего бурного разрыва с 
символистами, в конце своего творческого пути возвращается к символической «мифот-
ворческой эстетике»1 [18: 101]. Следовательно, религиозная оболочка поэмы не только 
прочитывается как оппозиция «старый мир – новый мир», «христианство – новая комму-
нистическая религия», но она намекает на более скрытую и глубинную интерпретацию. 

На самом деле прочтение образа Христа не должно ограничиваться лишь соотнесе-
нием его с социально-политическими катаклизмами или ломкой прежних личностных 
отношений [14: 68]. Финал «Двенадцати», это развязка и последовательная манифеста-
ция символического содержания всей поэмы. Итак, важно не только то обстоятельство, 
что заглавное число двенадцать указывает на новозаветных апостолов – авангард, тогда 
тоже «новой», христианской религии, но прежде всего то, что в данном случае эта сим-
волика в финале  разоблачена.    

Во всех древних религиях, в рамках которых мистицизм представлял собой их ядро, 
т.е. область, выделенную лишь посвященным, число двенадцать становилось священным 
только в случае пополнения его главарем (мастером) и образованием числа тринадцать. 
Символика числа тринадцать выражает олицетворение силы и возвышенности, обозна-
чает новое начало, воскресение после смерти [9: 312-313; 8: 440; 16: 227]. Следователь-
но, символика образа двенадцати апостолов лишенных Христа приобретает противопо-
ложное значение, т.е. смерть, а не воскресение, хаос, а не гармонию нового начала. 

Поэтому символика Христа вполне созвучна с символикой всей поэмы. Здесь следует 
назвать хотя бы такие поэтические приемы, приобретающие более глубинный симво-
лический смысл, как: цветовой антоним черный (описание апостолов и окружающего 
стихийного мира) – белый (образ снега и Христа), символика огня и ветра (смена через 
разрушение, апокалипсис), символический образ пса (связан с символикой смерти, по-
средник между миром живых и мертвых) и т.д.  

Однако, пора сосредоточится на самом образе Христа, который предстоит перед 
читателем «в белом венчике из роз». Символика венка тождественна символике круга, 
воплощающего закономерность совершенства. Венок присущ был всегда богам и фа-
раонам (в Греции, например, каждое божество наделялось своим венком). Таким обра-
зом, Блок представил Христа как абсолютного андрогена вне времени и пространства. 
В «Двенадцати» Христос, это символ самой высокой степени духовного развития. При-
чем данная символика усиливается добавочно символикой белых роз. В мистической 
символике розы тождественны символике пентаграммы и Солнца (София). Это символ 
аскетической мудрости и отречения от мира земного, тайна духовной жизни. Более того, 
1 Смирнова А.И. Концепция мифопоэтического в эстетической мысли Серебряного века, Вестник 
ВолГУ. 2002, серия 8, вып. 2, с. 101. Смирнова применяет этот термин для определения поэтики, 
основанной на  «обстоятельных и исторических штудиях», характерной, главным образом, для 
Блока и Соловьева. 
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это символ «Я», выявляющегося в конце процесса психической трансформации и озна-
чающего великую духовность.

Стоит обратить внимание также и на имя Христа – ведь он не «Иисус», а «Исус». Эта 
версия имени Христа отсылает к традиции старообрядчества. Итак, главной целю старо-
го вероисповедания было ожидание конца мира (Страшного Суда). В свете старообряд-
ческой духовности финал поэмы Блока созвучен с символикой конца времени. Однако, 
ссылаясь на истоки русской христианской духовности, Блок образует своего рода кольцо 
времени, круговорот, совершенный русской историей, конец определенного этапа, эпохи. 

Однозначное восприятие последних строк поэмы затруднительно. Кажется, что 
нельзя толковать его не только как окончательный триумф революции, но также как ко-
нец старого мира, к которому, между прочим, причислял себя и Блок. Концовка «Двенад-
цати», это, скорее всего, смысловой вопросительный знак. Ведь даже сами красноар-
мейцы движутся по инерции, силой которой является месть. Они не знают своей цели, не 
задумываются о смысле своих деяний, они сами не знают куда маршируют. Сверх того, 
сам Блок также не знает, чем все это кончится, поскольку он наблюдает лишь вспышку 
этого процесса. 

В последних строках Христос стоит впереди – лицом к лицу – с красноармейцами. 
Это своего рода вызов апостолам новой веры. Облик Христа олицетворяет высшую ду-
ховность человечества в онтологическом смысле, и он противопоставлен разрушающей 
силе смерти без воскресения. Вопрос кто победит не решен в финале, он лишь поставлен.

Сложность решения этого интерпретационного вопроса усугубляет добавочно мотив 
флага. В поэме два флага – один держат в одиннадцатой части красноармейцы («В очи 
бьется \ Красный флаг.\ Раздается\ Мерный шаг.\ Вот – проснется\ Лютый враг...»), а 
второй держит Христос в части последней, двенадцатой («- Кто там машет красным фла-
гом?», «Впереди - с кровавым флагом»). Этот параллелизм образует символическую ана-
логию зеркального отражения, согласно принципу правда (истина) \ ложь, вечная жизнь 
\ смерть. Однако, дело в том, что эпитет «красный» созвучен с «кровавый». Итак, на фла-
ге, который держит в руках Христос, кровь. Сразу же возникает вопрос – чья это кровь, 
так как Христос «от пули невредим» остался. Пожалуй, это кровь всех жертв революции, 
а Исус Христос, кажется спрашивать «кто заплатить за эту кровь?»2. 

Нынешний анализ опирается в основном на текст поэмы, но в заключение стоит от-
нестись и к некоторым фактам биографии автора. Проблема в том, что сам Блок, созда-
вая эту кульминационную и одновременно заключительную сцену, отчасти руководился 
чувством, не до конца осознанным. Блок сам признавал, что впереди красногвардейцев 
должен бы идти кто-то «Другой», но не мог найти иного образа такого же масштаба в 
том арсенале художественно-исторических образов, которым владел [см.: 13: 21]. Кроме 
того, Блок сожалел о том, что не смог найти другой подходящий образ (Блок: «К сожале-
нию, это был Христос – и я должен был написать» [7: 17]), признавая даже, что ему этот 
образ нестерпим [1: 255, 4: 126]. 

Правда, образ Христа в поэме очень женственный и нежный. Скорее всего, напо-
минает символический идеал Соловьевской Софии, Вечной Женственности, тем более 
что с ней созвучны и другие символические образы в финале поэмы, такие как роза и 
2 Кстати, точно такой же вопрос поставит несколько лет спустя в 1924 году Михаил Булгаков в 
Белой Гвардии. 
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жемчужина3 [17: 169-170, 55] София, Божия Премудрость – одно из «лиц» Бога, посред-
ством которого Он раскрывает Себя в мире. В символике подчеркивается характеристика 
Софии как девственницы, рожденной в мир «из уст Всевышнего». Это главным образом 
представление о деве как носительнице мудрости [17: 190-191, 16: 380-381]. Этот образ, 
между прочим, был всегда постоянным мотивом в творчестве Блока4 [11].  

Несмотря на новаторский характер поэмы (представление революционеров как рабо-
чего класса (собирательный герой), революции как стихии, «метели», «вьюги»), следует 
также обратить внимание на интертекстуальные связи финала с другими актуальными 
текстами того времени. Итак, Христос Блока своим миражным характером напоминает 
Белое Домино из Петербурга Андрея Белого, мотив вьюги как разрушающей стихии 
связанной с женским началом выступает в цикле Снежная маска (1906-1907) и Фаина 
(1906-1908) Блока, а своего рода дополнением финала Двенадцати можно считать Ски-
фы. Симптоматично, что Блок написал эти две поэмы после двухлетней апатии, почти 
одновременно, в январе 1918 года.  

В Скифах поэт продолжает раздумия над судьбой России в Соловьевском духе. Здесь 
революционеры принимают на себя роль диких азиатов,  которые являются символиче-
ской границей между мирами Запада и Азии. Россия представлена как Сфинкс, «с древ-
ней загадкой», которую Блок так и не смог разрешить до конца.
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миКоЛа ЗЕров та ваСиЛЬ миСиК:  
ЕвоЛЮЦіЯ ЛітЕратурниХ ПогЛЯдів 

Статтю присвячено вивченню літературних зв’язків М. Зерова та В. Мисика. Здій-
снено спробу простежити вплив М. Зерова на ранню оригінальну та перекладну твор-
чість В. Мисика, а також прослідкувати еволюцію поглядів В. Мисика та виокремити 
його  подальші пріоритети як письменника та як перекладача. 

Ключові слова: переклад, неоклацистична школа поетичного перекладу, М. Зеров,  
В. Мисик, віршовий переклад, індивідуальність перекладача. 

Статья посвящена изучению литературных связей М. Зерова и В. Мысыка. Сделана 
попытка проследить влияние М. Зерова на раннее оригинальное и переводческое твор-
чество  В. Мысыка, а также проследить эволюцию взглядов В. Мысыка и выделить его 
дальнейшее приоритеты как писателя и как переводчика.  

Ключевые слова: перевод, неоклассицистическая школа поэтического перевода, 
М. Зеров, В. Мысык, стихотворный перевод, индивидуальность переводчика.

The article presents the study of M. Zerov and V. Myssyk literary connection, namely  
M. Zerov’s influence on V. Myssyk’s early literary and translation creativity. Besides, the evolution 
of V. Myssyk’s tastes and his further priorities as a writer and as a translator are traced as well. 

Key words: translation, neoclassical school of poetic translation, M. Zerov, V. Myssyk, 
poetry translation, translator’s individuality. 
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Молодим авторам треба завжди мати  
перед собою найвище, найкраще, створене людством 

(вчитися у них, змагатися з класиками, а не змагатися з колегами)
В. Мисик

Мета розвідки – простежити еволюцію літературних поглядів В. Мисика. Досліджен-
ня включає ранній, перехідний та зрілий етапи в  перекладацькій та оригінальній твор-
чості В. Мисика.

1989 р. в журналі „Дніпро” Г. Кочур публікує статтю під заголовком „Василь Ми-
сик. Перші кроки”. Стаття вартісна тим, що в ній вперше вміщено ранні поетичні твори 
В. Мисика. Це дає змогу простежити творчий шлях поета від самого початку. Зупинімось 
на вірші „Сольвейг”, що, за визначенням самого автора, є образом із Ібсенової драма-
тичної поеми „Пер Гюнт”(1926 р.) [1]. Перше, що привертає увагу – простенький мотив 
та загальновживана лексика, метричний розмір радше підходить дитячій лічилці, аніж 
творові для дорослих (щоправда, вірш писався не для друку). При цьому, метричний 
розмір постійно змінюється, очевидно, автор творив його не цілісно як один текст, а 
дописував частинами в різні періоди. Проте, риму витримано скрізь. Наголошуємо на 
римі, оскільки вона є тим творчим первнем, який В. Мисик відточуватиме впродовж 
усього літературного життя. Відчуття та розуміння рими відіграє не останню роль при 
поетичних перекладах, що, в свою чергу, забезпечить В. Мисикові почесне місце серед 
перекладачів ХХ ст. „Сольвейг” та ще кілька своїх віршів В. Мисик надіслав в листі М. 
Зерову, з яким познайомився завдяки А. Казці – своєму вчителеві у семирічній школі. 
Першу збірку поезії „Трави” В. Мисик також надіслав М. Зерову. Як можемо здогадатися, 
відгук М. Зерова не був вельми схвальним. З листів В. Мисика до М. Зерова дізнаємося, 
що М. Зеров дав В. Мисикові „безцінні поради”, котрих В. Мисик дотримувався в своїй 
літературній праці [2]. Після відгуку та деяких зауваг М. Зерова щодо збірки „Трави” В. 
Мисик пише: „Я сам почуваю, що трохи піднявся, – і у великій мірі за те винен Вам, за 
Ваші цінні, необхідні уваги, що давали Ви іноді в своїх листах. Я ні від кого більше їх не 
мав”. А. Казка писав до П. Тичини: „А Мисика Зеров, братику, ошелешив. Я сподівався, 
що він піддержить його, і передав збірку Мисика, аби він подбав за видавця. А він як за-
крутив його у „іспанський чобіт” своїх вимог (може, на дві третини і справедливих), то у 
нього, сердешного (почуваю!!!), і сльози видушив” [3: 503]. Та критика – це той інстру-
мент, який сильних робить ще сильнішими. Парадокс в тім, що двома роками пізніше В. 
Мисик у рецензії на видання О. Ведміцького „Покоси” під заголовком „Войовничий про-
вінціялізм” писатиме: „Ще характерне для О. Ведміцького – це поєднання техніцизму з 
формальною недбалістю, з повною відсутністю праці над стилем, з нерозбірливістю в 
доборі епітетів. Кожна поезія – ніби знята з шпальт якоїсь провінціяльної газети. Закоха-
ність у квіти – маки, рожі, веде свою генеалогію безпосередньо з провінціяльних альбо-
мів, де під малюнками букетів кучерявими почерками писалися „стихи” на зразок: Твои 
щоки – точно розы… і т.д. Час змінився, вже й панночки вимагають віршів ідеологічно 
витриманих” [4: 82-83]. 

Та чи не про свої „маки” із вірша „Сольвейг” замислювався В. Мисик? В цій же статті 
він пише: „Задоволеність малим, добровільна обмеженість, ігнорування справжнього лі-
тературного масштабу, щаслива впевненість, ніби то ніяких шукань не треба, ніби досить 
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однієї чорноземної сили – все це характеризує літературних провінціялів – не тільки на 
периферії, а й у столиці” [там само: 83].

Звідси виникає питання: а чи можлива повноцінна література без літератури зарубіж-
ної, без перекладу? 

Щодо перекладу, то ще А. Казка давав В. Мисикові пораду: вступити для навчання 
в Інститут Народної Освіти і „взять собі літературний відділ, старанно використовуючи 
увесь вільний час цілого Вашого життя на вивчення мов: неодмінно!!! Хай це Вам буде 
законом. Мови наблизять Вам невідомі досі країни, багатющі культури народів, що за-
вжди будуть відмолоджувати, відсвіжувати, вливати і загострювати зір” [5]. Статті та ре-
цензії В. Мисика періоду 1928-1929 рр. (писав під псевдонімом В. Норд) показують, що 
письменник працював над собою, над відточенням майстерності віршування, над роз-
ширенням світогляду. В цих статтях він побіжно згадує чи цитує англомовних авторів. У 
статті цього періоду включає переклад німецької народної пісні, уривки поезії Р. Бернса.

Перехідний етап можемо пунктирно окреслити роками 1930 (виходить перший по-
вний переклад) та 1956 (рік реабілітації, що дозволив повернутися в сферу перекладу). 
1930 р. В. Мисик публікує „Пісню” (із поеми „Веселі бригади”) Р. Бернса в часописі „Чер-
воний шлях” [6]. У 1931 р. у світ виходить його літературознавча стаття „Роберт Бернс. 
Шотландський революційний поет епохи промислової революції” [7], в якій йдеться про 
життя та творчість шотландського поета. 1932 р. виходить перша збірка його перекладів 
поезії Р. Бернса. Цього ж року В. Мисик закінчує переклад Шекспірової драми „Ромео і 
Джульєтта”; 1933 р. за редакцією В. Мисика публікується роман „Менгеттен” Дж. Дос-
Пассоса в перекладі М. Лисиченко. Підчас перебування В. Мисика в ув’язненні в світ 
анонімно виходять два романи: „1919” Дж. Дос-Пассоса (1935р, 300 сторінок прозового 
перекладу) та „Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, 
написані ним самим” Д. Дефо (1938, 744 сторінки), а також втрачені сьогодні переклади 
роману „42 паралель” Дос-Пассоса та роману В. Скотта „Пуритани” [8]. 

Таким чином, В. Мисик серйозно заявив про себе як перекладач. Щодо концепції 
перекладу, то тут знову виринає ім’я М. Зерова, радше його стаття „У справі віршового 
перекладу” [9]. Цю статтю В. Мисик „не просто читав, а уважно вчитувався, вивчав, на-
бираючися з неї снаги і розуміння специфіки творчої праці перекладача [...]” [10: 6], адже 
в ній М. Зеров згадує і самого В. Мисика.

Однією зі складових мовної особистості перекладача є належність до перекладацької 
школи [11]; під школою розуміємо сукупність теоретичних засад та підходів до пере-
кладу. Звичайно, поділ перекладачів за школами доволі умовний, особливо з огляду на 
індивідуальність перекладача, яка формується під впливом багатьох позамовних чинни-
ків. Класифікуючи українських перекладачів за школами, Л. В. Коломієць у монографії 
„Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу” 
виокремлює неоклацистичну школу поетичного перекладу, яку створив М. Зеров [12: 
248]. 

Сьогодні дискусійним залишається питання щодо постаті М. Зерова як власне нео-
класика. Більшість дослідників визнають М. Зерова як неокласика з „грона п’ятірного” 
з його засадами та вимогами до перекладу (головно віршового) та оригінальної поезії; 
однак є й ті, які таку причетність до неокласицизму піддають сумніву. Серед них – Юрій 
Шерех (Шевельов), який у статті „Легенда про український неокласицизм” пише „Що, 
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поскільки в ті часи неоклясицизм на Україні існував, поняття Микола Зеров і неокля-
сицизм є синоніми, а ніякої школи Зерова поза численними епігонами в підсовєтскій 
Україні, яких він сам охоче відцурався б, і численними епігонами по цей бік Збруча, не 
було” [13: 179]. В контексті цієї доповіді дискусію щодо згаданої тематики не продовжу-
ватимемо, однак мусимо відмітити, що вплив М. Зерова на особистість В. Мисика-пере-
кладача незаперечний. В. Мисик слідує перекладацьким засадам М. Зерова, – 1) для пе-
рекладу обирати твори класичні, знакові, які відзначалися майстерністю і новаторством 
поетичної форми; 2) переклад повинен передавати загальний настрій, дух оригіналу (на 
противагу до перекладу дослівного) [12: 250]; 3) лексичний добір (вимога чіткості роз-
різнення високого та низького стилів); 4) найповніша увага до тропів і фігур та їх пере-
дачі (уникання зайвого перевантаження читацького сприйняття через незвичні образи); 
5) передача метричних особливостей; 6) відтворення евфонії першотвору; 7) турбота про 
красу рідної мови [14: 103].

Як зазначає Р. П. Зорівчак, ключовим залишається те, що „від М. Зерова починається 
раціоналістичний відлік в українському художньому перекладі, що остаточно покінчив 
із травестіями, бурлесками, пародіями” [15: 133]. В одному з інтерв’ю [16: 2] В. Мисик 
ставить раціоналізм як одну з головних вимог перекладу. У випадку з М. Зеровим та 
В. Мисиком єдність змісту та форми – запорука професійного перекладу.

Щодо перекладацького почерку обох перекладачів, то цікаво зіставити збережені з 
балади „Вальтер фон дер Фогельвейд” рядки М. Зерова та В. Мисика: 

Vogelweid the Minnesinger, / Фогельвайд, співець любові / кохання 
When he left this world of ours, / Коли покинув наш світ
Laid his body in the cloister, / Положив своє тіло в монастирі
Under Wurtzburg’s minster towers / Під баштами монастирської церкви Вюрцбергу 

[17: 88]
(Minne – з нім. любов, поет., заст.; Вюрцберг – місто в Німеччині)
Фогельвайд, співець кохання, 
Як покинув грішний світ,
В Вюрцбургу спочив нерушно
Під вагою мшистих плит [18: 42].
(Переклад М. Зерова) 

Фогельвейд, співець кохання,
Як життя своє скінчив, 
Під собором монастирським
В славнім Вюрцбургу спочив [10: 512].
(Переклад В. Мисика)

Прикро, що повний текст перекладу М. Зерова втрачений, але й зачин безцінний для 
зіставлення. Бачимо, що В. Мисик точніший у відтворенні по-рядкового інформаційного 
навантаження, однак чого тільки варте словосполучення М. Зерова  Під вагою мшистих 
плит! This world of ours інтерпретований обома перекладачами зі збереженням змісту, 
але з нівеляцією лексичної структури рядка, таким чином, цей наш світ у М. Зерова 
набуває додаткової конотації грішний, як протиставлення монастирським стінам, які 
М. Зеров опустив в цитованих рядках (говорити про це як про втрату не годиться, оскіль-
ки не маємо повного тексту перекладу!); В. Мисик вдало відтворює собор монастир-
ський. Рядок When he left this world of ours означає, що співець кохання помер, В. Мисик 
передає його нейтральним Як життя своє скінчив, а от М. Зеров іде далі і подає спочив 
нерушно; семантично, обидва рядки тотожні оригіналові, однак концептуально – відті-
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нені по-своєму. Попри розбіжності в лексичному оформленні обох варіантів перекладу, 
в них більше спільного, ніж видається на перший погляд – „повне розуміння тексту”, 
відтворення не тільки „видимої течії поезії, а й глибшого, затаєного її руху”, „встанов-
люється перевага елементів значеннєвих” [9]. Щодо конкретного вірша, то у В. Мисика 
відчувається легке „підігрування” мотивам Р. Бернса. 

Спогади про особисту зустріч з вчителем та наставником в царині перекладу М. Зе-
ровим та спільне перебування в ув’язненні знаходимо в нарисі „Микола Зеров на півно-
чі” (1965 р.) [19], в Спогадах про Зерова [20], та Сторінці пам’яті [21], які автор написав 
на прохання Г. Кочура. Зі спогадів дізнаємося, що В. Мисик високо цінував переклади 
М. Зерова з римських поетів, відмічаючи переклади творів Горація, „особливо оду його 
з таким витворним, захоплюючим ритмом: „Не люблю я, хлопче...” і другу: „До Хлої” 
[22]. Зі „Спогадів про Зерова” також дізнаємося про роботу М. Зерова над англомовними 
перекладами Байрона та Лонгфелло. В нарисі „Микола Зеров на Півночі” В. Мисик зга-
дує: „Якось прочитав він мені з пам’яті свій переклад вірша Лонгфелло „Вальтер фон дер 
Фогельвейд”, можливо, це й надихнуло В. Мисика зробити власний переклад. До фран-
цузької літератури В. Мисик звернувся уже після заслання. У його доробку переклади 
творів П. Ж. Беранже – три вірші, Ж. дю Белле – п’ятнадцять сонетів та поезія „Розмова 
вільника з вітрами”, сонет П. Скаррона. Не намагаємося стверджувати, що В. Мисик слі-
дував за М. Зеровим при відборі творів для перекладу, втім, слід відмітити наставницьку 
роль, яку М. Зеров відіграв у період Мисикового ув’язнення, своїм прикладом демон-
струючи силу духу та віру в те, що переклад служить благородній справі – збагаченні 
літературного духу української нації.  Виникає логічне запитання, чому про людину, яка 
мала такий колосальний вплив на В. Мисика, автор пише такі короткі спогади? – ві-
сім аркушів формату А-4. Пояснюють це рядки зі „Спогадів”: „в нашому приміщенні 
з’явився новий прибиральник – професор Зеров”, які таять в собі прихований біль і роз-
пач. Великий Вчитель і Наставник В. Мисика, професор, непересічний талант „поливає 
водою підлогу, витирає столи, замітає у конторах та в тісному коридорі”. А про дійсне 
захоплення говорять рядки: над перекладами „працював він багато, до самозабуття, і 
коли читав переклад, мені здавалося, що оточення наше – чиясь вигадка, марення хворої 
людини, а дійсність – прекрасний переклад Зерова Вергілієвої „Енеїди” [20].   

 Після заслання контакти з М. Зеровим з відомих причин обриваються. В. Ми-
сик починає плідно працювати як поет та як перекладач, однак з часом переклад витісняє 
оригінальну творчість.

Маємо нагоду порівняти два переклади сонета Жоашена дю Белле „Блажен, хто зві-
давши всі племена земні...”  українською мовою, один здійснений М. Зеровим, інший 
– В. Мисиком. 

Joachim du BEllAY   (1522-1560)
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,   / Щасливий той, хто як Уліс, 

здійснив хорошу подорож 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, / Або ж той, хто здобув руно   

Et puis est retourné, plein d’usage et raison, / А потім повернувся, сповнений досвіду і му-
дрості/розуму  

Vivre entre ses parents le reste de son âge ! / Щоб прожити решту віку з батьками 
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Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village / Коли ж побачу я, ох, своє маленьке село  
Fumer la cheminée, et en quelle saison / Як димить димар, і о якій порі року  

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, / побачу я подвір’я (щось огороджене)/виноград-
ник моєї бідної/вбогої хатини,  

Qui m’est une province, et beaucoup davantage ? / яка для мене є цілою провінцією та ве-
ликим багатством? 

 
Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, / до того ж, мені більше подобається дім, 

збудований моїми предками,  
Que des palais Romains le front audacieux, / ніж палаци Риму з величними фасадами 

Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine : / до того ж, більше, ніж твердий мармур, 
подобається мені тонкий шифер.  

 
Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, / до того ж, мені більше до вподоби мій галль-

ський Луар, ніж латинський Тібр, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, / до того ж, миліший мені мій маленький Лірн, 

ніж гора Палатін, 
Et plus que l’air marin la doulceur angevine. / і, до того ж, більше, ніж морське повітря, 

миліша мені анжуйська солодість/солодкість Анжу [23: 210]. 

Ж. Дю Белле

Блажен, хто плававши далеко, як Улісс,
Чи той, хто в рунові кохався золотому, 
Набравшись мудрості, вертається додому, 
Щоб вік дожити там, де народився й зріс.

Коли ж побачу я своє село, свій ліс, 
Димок над хатою — і в дворищі тісному
Під шифером тонким своє житло, в якому
Знайшов я цілий світ, що так мій дух під-
ніс?

Мені стократ миліш моїх батьків будова,
Ніж Рима гордого величність мармурова. 
Миліш город сільський, ніж плац, де я хо-
джу.

Не Палатін мене до себе пориває,
Не Тібр, не вітерець, що з моря повіває,
Ні, рідне селище, солодкий мир Анжу! 
[10: 296]
(Переклав В. Мисик)

Ж. Дю. Белле
З «ЖаЛів» 
Блажен, хто, звідавши всі племена земні, 
Як мудрий Одіссей чи то Язон завзятий,
Укритий славою  чи досвідом багатий,
Вертає в отчинý – дожить останні дні.

Коли  ж побачу я у  рідній стороні
Дим від тісних осель і зможу привітати
Колючий живопліт навкруг старої хати, 
Понад  усі  скарби дорожчої  мені?

Я так люблю цей дах, споруджений діда-
ми, 
Що  забуваю   Рим   і   мармурові   храми, 
На  дикий   камінь  стін  з   утіхою   гляджу;

Луару не віддам  за  Тібр;   малу долину
Лірé  волію  я   висотам   Палатіну,
А  сплеску римських  вод – солодкий  сон  
Анжу.

27/VІ  1934. [24: 446]
(Переклав М. Зеров)
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Процесовість роботи з оригіналом проявляється у „структурно трисферній роботі” 
перекладача (рецепції оригіналу-створення концепції перекладу-порівняння його з пер-
шоджерелом) [25: 97].  Так, „на рівні сприйняття у перекладача спрацьовують, крім, зви-
чайно, лінгвістичного чинника (знання мови оригіналу), перш за все „фонові знання”, які 
є у своїй левовій частці екстралінгвальними”; „при цьому щось із змістових компонентів 
оригіналу ним не помічається, щось зменшується або збільшується, щось тлумачиться 
помилково – так народжується сенс, задум, концепція перекладу як суб’єктивна інтер-
претація змістового ядра оригіналу”. „На рівні вербального втілення концепції перекла-
ду функціонують вже майже виключно мовні чинники: знання мови перекладу, оцінка 
стильової манери автора оригіналу, реалізація власних стильових смаків – так народжу-
ється стиль перекладу, де першу скрипку грає індивідуальний стиль перекладача, який 
існує до і після конкретного перекладу і пов’язує всі витвори перекладача в одне стильо-
ве ціле. На третьому рівні (порівняння „чернетки” перекладу з оригіналом) діють фонові 
та лінгвістичні знання перекладача, уточнюючи його інтерпретацію та індивідуальний 
стиль” [там само: 99]. В контексті розвідки, під інтерпретацією розуміємо „тлумачення”, 
„роз’яснення” як „комплексний процес розуміння, осмислення, тлумачення формотвор-
чої структури вираження (тексту, висловлювання, художнього об’єкта чи системи обра-
зів, мовного акту, культурного феномену), яка має на меті відтворення смислової повно-
ти повідомлення з його когнітивною, екзистенційною та праксеологічною значущістю” 
[26: 51]. У своїх пізніх працях М. Гайдеггер розглядав інтерпретацію як „універсальну 
форму самовияву буття в людському досвіді, яка найповніше маніфестує в поезії” [там 
само: 55]. Два переклади сонета Жоашена дю Белле „Блажен, хто звідавши всі племена 
земні...” дозволяють простежити процесуальність перекладу як джерело народження ін-
дивідуального стилю перекладача. 

1. „фонові знання”.
Аспект доволі складний для обговорення. Можемо тільки відмітити, що доробок М. 

Зерова з перекладів французьких авторів кількісно переважає доробок В. Мисика. Втім, 
слід зазначити, що В. Мисик ніколи не брався за переклад не володіючи позамовною 
інформацією про авторів. Збірки перекладів поезії Р. Бернса та Дж. Кітса містять пере-
днє слово з біографічною розвідкою про авторів, про О. Генрі та авторів Сходу такого 
роду публікацію він включає в збірку „Зустрічі” [27]. Самі ж переклади завжди супро-
воджуються примітками та поясненнями. Також цікаво простежити  як „фонові знання” 
з особистого життя перекладачів впливали на вибір мовних засобів при перекладі. До 
прикладу, село у В. Мисика – це не просто лексема як відповідник фр. Village, це кон-
цепт, який наскрізно проходить всю його оригінальну та перекладну творчість. Через це 
може скластися хибне враження, що В. Мисик піддається впливові фонових знань при 
перекладі. Другий катрен сонету Дю Белле наче описує помешкання самого В. Мисика, 
оскільки є тут і тонкий шифер, і тісне дворище. Щоправда, далі натрапляємо на відсут-
ній в оригіналі ліс та город сільський. Натомість, у М. Зерова фр. Village має відповідник 
рідна сторона, фр. бідна хатина – у. М. Зерова – стара хатина. Тематика сонету така: 
пізнавши світ та всі його принади, людина повертається до рідного дому, щоб знайти 
щастя, бо саме те місце, де людина народилася та зростала, є наймилішим та найсолод-
шим її серцю. Власне, на цьому і акцентує М. Зеров. Лексеми отчинà, дах, споруджений 
дідами вказують на те, що для того, щоб пізнати мудрість не потрібно їхати далеко в 
світ, недаремно сонет починається прикметником блажен, з конотацією, бо почерпнув 
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достатньо мудрості, щоб вернутися додому; скорочена форма в обох варіантах про-
водить паралель з релігійними писаннями.

Щодо конкретних рішень, то цікавою є лексема le clos, яка в українській мові має два 
відповідники: виноградник та обгороджена ділянка. Тут уже говоримо про вербальний 
рівень втілення концепції перекладу та реалізацію власних стильових смаків. В. Мисик 
пропонує розшарований відповідник ліс та дворище, М. Зеров – колючий живопліт, жи-
вопліт цілком виправдано, хоча колючий асоціюється радше з терновим живоплотом, 
однак, живопліт мусить бути колючим, щоб запобігати проникненню сторонніх. Прямим 
відповідником фр. Ulysse є Улісс, саме цей варіант імені і застосовує В. Мисик. М. Зеров 
надає перевагу Одіссеєві, однак вводить імплікованого персонажа Язона. Саме Язон ви-
рушив у Колхіду, і за допомогою доньки колхідського царя Аета Медеї викрав золоте 
руно, привіз його до Греції і помстився віроломному дядькові Пелію. В. Мисик залишає 
цього персонажа в перекладі імплікованим, перекладаючи: Чи той, хто в руні кохався 
золотому. Два рядки, два перекладачі і два різні підходи до перекладу. 

Щодо просодії: прекрасну гру приголосного [l] останнього триверсу оригіналу  
М. Зеров так само віртуозно обігрує і в перекладі звуками [л] та [с]. У В. Мисика ця 
алітерація втрачена, щоправда деякою мірою компенсована в другому катрені, з пере-
важаючим [с] та першому триверсі, з переважаючим [м]. Щодо синтаксису: В. Мисикові 
вдалося зберегти анафору останнього триверсу, яка у М. Зерова втрачена. Пунктуація 
точніше відтворена в М. Зерова; що важливо, обидва перекладачі залишають питальну 
форму другого катрену, щоправда опускають et en quelle saison/о котрій порі року, від-
творюючи фразу питальним коли.   

Таким чином, навіть однаково інтерпретований сонет знаходить зовсім різне лек-
сичне перевираження в перекладі. На цьому процесуальність перекладу не закінчуєть-
ся, „художній текст стає деавтоматизованим, великою мірою завдячуючи своїй багато-
значності: кожен читач знаходить власний зміст” [28: 156], іншими словами, читач, на 
власний лад, володіючи тими чи іншими фоновими знаннями, інтерпретує твір, тобто 
перетворює текст в дискурс, де, під „текстом розуміємо одиницю лінгвістичного аналізу, 
а дискурс – комунікативного, або як такий, де існує безпосередня можливість відтворен-
ня зв’язків із життям (щоправда не застосовується  до давніх текстів, де ця можливість 
втрачена)” [29: 123].  

У зрілому періоді творчості В. Мисика ключовим стає антропоцентризм, концепція 
філософії буття людини та проекція на себе стають чи не найвагомішими при виборі тво-
рів для перекладу. Через переклади та оригінальну творчість В. Мисик намагається збаг-
нути призначення людини; особливу увагу В. Мисик приділяє тривалості життя, пошуку 
щастя, вічним цінностям, таким як дім, сім’я, душевний затишок. Непомітні на перший 
погляд тематичні вкраплення людського буття з перекладів органічно вплітається в ори-
гінальну поезію і навпаки.  До прикладу, при поверхневому прочитанні вірша Дж. Кітса 
„Fancy” [30: 307-309] може спершу скластися враження, що він справді про пори року та 
природні цикли. Та рядки: 
She will mix these pleasures up 
Like three fit wines in a cup, 
And thou shalt quaff it: 

Й тайкома ці три утіхи, 
Наче добрі три вина, 
Хай віллє в келих — пий до дна![10: 458]
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говорять про інше.  Мова йде про те, що слід сповна насолодитися життям, не опустивши 
жодної його миті. Пори року В. Мисик, як і більшість поетів – скажімо поезія Дж. Кітса  
„The Human Seasons”, асоціює з циклами

John Keats
The Human Seasons

Four Seasons fill the Measure of the year; 
Four Seasons are there in the mind of Man. 
He hath his lusty spring when fancy clear 
Takes in all beauty with an easy span: 
He hath his Summer, when luxuriously 
He chews the honied cud of fair spring 
thoughts, 
Till, in his Soul dissolv’d they come to be 
Part of himself. He hath his Autumn ports 
And Havens of repose, when his tired wings 
Are folded up, and he content to look 
On Mists in idleness: to let fair things 
Pass by unheeded as a threshhold brook. 
He hath his Winter too of pale Misfeature, 
Or else he would forget his mortal nature 
[30: 232].

Джон Кітс 
вік людини 
 
Чотири зміни бачимо щороку.  
Чотири їх і в смертного: весна,  
Коли так легко, як вода потоку,  
У душу ллється вся краса земна.  
Є в нього й літо: як сита медова,  
Тоді живить його хмільний запас  
Юнацьких спогадів; небесна мова  
Тоді чутніша. А в осінній час  
 
Він зажадає тиші, й крила згорне,  
I, мерклим зором дивлячись на світ,  
Минатиме прекрасне й неповторне,  
Як те, до чого звик з дитячих літ.  
У нього є й зима: холодні сходи  
У темряву. Такий закон природи [10: 478].
(Переклав В. Мисик)

людського життя. Тематика В. Мисикові близька, і в оригінальній творчості він пропонує 
вірш: „Прозоріє душа”,

Дряхліють гнізда на розсохах віт – 
І скрізь попід ними – тьмяна шкаралуща – 
Немов би свята весняного слід...

Постарілося літо.
Мов старечі
Глибокі зморшки, залягли роки.
І пахне пусткою, як з печі
В удови
(В. Мисик, 1970 р.) [31].

в якому мова йде про свято весняне як про молодість та літо, яке наближає людину до 
схилу літ, бо далі іде осінь, а тоді зима – тобто завершення людської мандрівки, для якої 
відведений певний час. Однак, усі прагнуть цей Час перехитрити. У вірші „On Time” 
Джона Мільтона 
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John Milton 
on Time.

FLY, envious Time, till thou run out thy race;
Call on the lazy leaden-stepping hours,
Whose speed is but the heavy plummet's pace;
And glut thyself with what thy womb devours,
Which is no more then what is false and vain,
And merely mortal dross;
So little is our loss,
So little is thy gain.
For when, as each thing bad thou hast entomb'd
And last of all thy greedy self consumed,
Then long Eternity shall greet our bliss,
With an individual kiss;
And Joy shall overtake us, as a flood,
When every thing that is sincerely good,
And perfectly divine,
With truth, and peace, and love, shall ever 
shine,
About the supreme throne
Of Him, to whose happy-making sight, alone,
When once our heavenly-guided soul shall 
climb,
Then all this earthly grossness quit,
Attired with stars, we shall for ever sit,
Triumphing over Death, and Chance, and thee, 
O Time! [32: 35]

Джон Мільтон
час

Линь, заздравний Часе, до своєї грані,
Важкі години підганяй, такі ж
Загайливі, як гирі олов'яні;
Всім насищайсь, усе, що схопиш, їж,
Хоч то пожива, правда, й небагата —
Пустий суєтний блиск,—
Малий для тебе зиск,
Мала й для нас утрата.
Бо як турнеш у тлін все грішне і слабе
І потім пожереш нарешті сам себе,
Тоді нас Вічність кожного в уста
Цілунком щастя привіта.

Нас повінь тоді заллє —
І все, що дорогого в світі є,
Все високопрекрасне
Засяє, наче сяєво незгасне,
З Любов'ю, Миром, Істиною там,
Де возсідає Сам,
Що перед поглядом його живущим,
Коли душа земний залишить плаз,
Ми сядемо у світлі невмирущім,
Зборовши Смерть, Судьбу й тебе, о Час! 
[33]
                                   (Переклав В. Мисик)

 
бачимо, що він набуває кінцевої грані, коли людина вирушає у вічність. Цю концепцію 
В. Мисик передає у чотиристиху

У людності 
Є два крила могутності:
Життя і смерть,
Лет у майбутнє... 
(В. Мисик 1967 р.)[31]

чи, скажімо: 
Ти так пристрасно стремиш вперед – 
За ракетами, за громом-димом!
Часові назвавшись побратимом, 
Вихваляєш безоглядний лет.

Та чекай: ти ж досі серед нас,
І від грунту ти не відриваєшся – 
Ти, як водорость, лише звиваєшся,
Поки йде повз тебе струмінь-час.
(В. Мисик, 1971р.) [там само].
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Незважаючи на майже цілковиту відсутність любовної лірики в перекладному та 
оригінальному доробку В. Мисика, справжнього сенсу життя без кохання він не мислить, 
інакше „Капля каплюща / Одлічує хвилини / Пустого життя...” [34: 168]. 

Притаманна В. Мисикові-перекладачеві експресивність проривається при перекладі 
концептуальної метафори П. Б. Шеллі з „When the Lamp Is Shattered”. 
O Love! who bewailest 
The frailty of all things here, 
Why choose you the frailest 
For your cradle, your home, and your bier? 
[35: 755]

Це ж ти проклинаєш 
Непевну мандрівку земну!
Чому ж ти шукаєш 
У непевнім колиску й труну?
[10: 424] 

Тобто, любов, як і людське життя, має свій початок і кінець. В англійському тексті 
cradle символізує начало, home – обитель, серце, в якому живе любов, bier – могилу, 
гробницю, загибель кохання. У перекладі В. Мисика, home, з його конотативним наван-
таженням, втрачене. Натомість, перекладач дещо категоричний і акцентує на початку 
та кінці; він ототожнює любов з вище згадуваною людністю і дає їй лише два крила: 
життя і смерть. Концептуально, колиска в перекладі символізує народження; набу-
ває конотативного нашарування: колиска, колискова, колоситься, спокій; труна – смі-

ливе, однак виправдане рішення – окрім 
труни, як символу смерті, прочитується 
трунок – трунок кохання, який одно-
часно кульмінує як кінець конання, так 
і сповнене страждання життя без кохан-
ня, що є власне лейтмотивом аналізова-
ної поезії.

Останнім етапом є повторне звірян-
ня з текстом оригіналу. Пропонуємо ві-
зуальний приклад того, як це виглядало 
в творчій майстерні В. Мисика (слід за-
значити, що до певних творів В. Мисик 
повертався по кілька разів протягом ба-
гатьох років).

Еволюцію творчості В. Мисика 
можна пояснити його ж словами: „Треба 
розвивати в собі те, що Станіславський 
(для акторів) назвав нервом творчості.” 
„Треба ширших інтересів. Більше зна-
ти”. „Без уміння самостійно працювати –  
талант швидко занепадає.”

Критику В. Мисик вважав найдійо-
вішим засобом естетичного виховання 
(нагадаймо, що критика М. Зерова зі-
грала не останню роль в формуванні  
В. Мисика-поета). Наголошував на но- 
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ваторстві в поезії. Новаторство не обмежується тільки новими ритмами, образами, рима-
ми, а мусить бути тісно зв’язаним з потребами життя, а саму поезію В. Мисик називав 
ґрунтом і основою всіх літературних жанрів. Цитуючи Делакруа, В. Мисик підкреслює, 
що „треба невтомно вивчати техніку свого мистецтва, щоб не думати про неї у хвилини 
творчості”. „Література (велика) надзвичайно трудомістка. Подвиг праці, самопожерт-
ва”. В. Мисик рекомендує „вчитися мови у Рильського і інших словолюбів”. (Цитовано 
зі статті „Життя вимагає новаторства...”[36])

Підсумуймо, В. Мисик як перекладач починає з перекладів німецьких народних пі-
сень та поезії Р. Бернса, яка відома своїми народно-пісенними мотивами, після цього 
настає перехідний період, де В. Мисик працює над прозовим перекладом та перекладом 
драми, наступний етап – це переклади поетів-класиків європейських літератур та поетів 
Сходу, чиї філософські погляди були близькими В. Мисикові. 
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УДК 821.134.2(866)’06.02
Оржицький І.О.
(Харків, Україна)

до дЖЕрЕЛ магічного рЕаЛіЗму: ЕКвадорСЬКий СЛід

Стаття присвячена з’ясуванню початків магічного реалізму в Латинській Америці. 
Розглянуто деякі твори еквадорських прозаїків, надруковані до 1949 р., наголошено під-
ставові риси їх поетики та зроблено спробу пояснити причину неуваги до еквадорського 
досвіду в контексті магічного реалізму.

Ключові слова: магічний реалізм, еквадорська література, Деметрйо Агілера Маль-
та, Хосе де ла Квадра.

Статья посвящена поиску истоков магического реализма в Латинской Амери-
ке. Рассмотрены некоторые произведения эквадорских прозаиков, напечатанные до 
1949 г., выделены основные черты их поэтики и осуществлена попытка объяснить при-
чину невнимания к эквадорскому опыту в контексте магического реализма.

Ключевые слова: магический реализм, эквадорская литература, Деметрио Агилера 
Мальта, Хосе де да Куадра.

The article deals with the early stages of magical realism in Latin America. It considers 
works by Ecuadorian writers published before 1949, highlighting the hallmarks of their style 
and venturing an explanation for the regrettable oversight of the Ecuadorian experience in the 
framework of studies on magical realism.

Key words: magical realism, Ecuadorian literature, Demetrio Aguilera Malta, José de la 
Cuadra. 

Попри те, що латиноамериканський магічний реалізм є достатньо вивченим явищем 
у плані ідейно-художньому й стилістичному та стосовно персонального вкладу найви-
датніших майстрів слова у його розвиток, залишається не з’ясованим питання часу появи 
перших художньо вартісних творів, що могли би відповідати сучасним уявленням про 
цю літературну течію. Точкою відліку магічного реалізму в латиноамериканській літе-
ратурі більшість дослідників  вважають 1949 р., коли були опубліковані повість кубинця 
Алехо Карпентьєра «Царство від світу цього» та роман «Маїсові люди» гватемальця Мі-
геля Анхеля Астуріаса, згодом нобелівського лауреата. Дехто вказує також на 1935 рік, 
коли побачила світ збірка Х.Л. Борхеса «Всесвітня історія безчестя», що, можливо, не 
зовсім слушно під методологічним оглядом, але розважання на цю тему вийшли би за 
рамки, можливі для пропонованої публікації; до того ж, як буде показано, має йтися про 
ще ранішу дату.
©  Оржицький І.О., 2011
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Проте світова літературознавча і читацька громадськість, зацікавлена латиноамери-
канською літературою, у своїй більшості, не бере до уваги думок чілійського критика 
Фернандо Алегрії [1: 226–227] та його французького колеги Жака Жіляра [2] про не-
обхідність звернутися до досвіду еквадорської літератури 30-х – початку 40-х рр., аби 
краще уявити генезис цього явища в латиноамериканській літературі. Широке святку-
вання у 2007 р. 80-ліття Ґ. Ґарсія Маркеса та фактичне визнання його роману «Сто років 
самотності» книгою № 2 іспаномовної літератури після славетного роману Сервантеса, 
що було засвідчено спільним виданням Асоціацією Академій іспанської мови роману 
колумбійця вслід за таким самим ювілейним виданням «Дон Кіхота», робить актуальним 
з’ясування джерел поетики магічного реалізму*.

Резонанс творів А. Карпентьєра та М.А. Астуріаса значною мірою був пов’язаний 
з тим, що їх автори вже були добре знані серед європейської мистецької еліти (варто 
згадати хоч би французьких сюрреалістів, чиїми приятелями були ці двоє латиноамери-
канців), де вони оберталися з 20-х років. І коли трохи згодом Європа та Північна Аме-
рика почали замислюватися над феноменом своєї зачарованості латиноамериканською 
прозою, коли в 50-х рр. ХХ ст. розпочався так званий “бум” латиноамериканської прози 
поза межами іспаномовного світу й дослідники літератури почали дошукуватися коріння 
цього яскравого явища, погляд упав, природньо й насамперед, на добрих знайомих.

Тим часом, літератури Латинської Америки з 20-х рр. ХХ ст. вже говорили достатньо 
самостійним та оригінальним голосом, на той час вони вже долали фазу наслідування 
європейським зразкам, а філософи й соціологи ставили проблему латиноамериканської 
самобутності, чому колосальний поштовх дала ідеологія Мексиканської революції 1910–
17 рр. Але європейська культура ще не була готова відмовитися від екзотизованого, а по-
декуди, ніде правди діти, й упередженого погляду на латиноамериканську культуру, зміні 
якого час наспів, отже, через пару десятиліть, зокрема й завдяки прямому знайомству з 
Астуріасом та Карпентьєром.

Але те, як трактували латиноамериканську дійсність двоє “отців-засновників” ма-
гічного реалізму значною мірою вже існувало в літературі континенту принаймні з 30-х 
років. Надзвичайно яскраво це виявилося в літературі Еквадору, країни, що одразу по 
здобуттю Іспанською Америкою незалежності, певний час входила до складу Колум-
бії, тому буде цікаво побачити, що деякі художні мотиви еквадорських майстрів слова 
першої половини ХХ ст. раптом вибухнули яскравим сяйвом у шедеврі Ґарсія Маркеса.

Не можна, звичайно, говорити, що еквадорська література зовсім не була знана за 
кордоном у міжвоєнний період та в перші повоєнні роки. Особливу увагу привернула 
політично ангажована й виконана значною мірою в авангардистській тональності проза 
30-х років. Ядром цього руху була група з п’ятьох письменників у портовому місті Ґва-
якіль, “п’ятеро, наче п’ястук”, за визначенням одного з них – Е. Хіля Хільберта, поряд з 
яким ішли Х. Ґальєгос Лара, Д. Агілера Мальта, Х. де ла Квадра, А. Пареха Дьєскансеко. 
Троє перших випустили ще в 1930 р. спільну збірку оповідань «Ті, хто йде назавжди». 
Це була експресіоністсько-натуралістична проза,  що якнайширше, аж до мовного фото-
графізму, використовувала мову соціальних низів і не цуралася відверто говорити про 
* Йдеться про саме латиноамериканський контекст терміна. Запровадження його в мистецтвоз-
навстві Ф. Ро, достосування А. Усларом П’єтрі до латиноамериканської літератури та подальше 
поширення на типологічно подібні явища в інших літературах має залишитися поза рамками статті.
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найпотворніші явища. Їхній приклад наслідуватимуть письменники з гірської частини 
країни, заселеної, переважно індіанцями, і на цьому матеріалі буде написано твір, що 
буквально заживе тоді світової слави – «Уасіпунґо» (1934) Хорхе Ікаси. 

Але ця оголена соціальність (виражена, не забудьмо, талановитою мовою), яку й самі 
еквадорці вважали визначальною рисою літератури 30-х, на той момент відсунула за-
роджене в той же час і в тих же самих представників “покоління 30-х” явище, назване 
згодом магічним реалізмом*.

Хронологічно, перший взірець магіко-реалістичної оповіді дав Деметрйо Агілера 
Мальта (Demetrio Aguilera Malta, 1909–1982). Він тривалий час поєднував літературу з 
іншими заняттями: працював не лише журналістом, що природно для письменника, але 
й на харчовій фабриці,  у видавничому бізнесі, писав портрети й займався гравюрою 
по дереву. З 1958 року письменник жив у Мексиці, де в останні роки життя виконував 
обов’язки посла Еквадору. Відомий він і як плідний драматург.

Д. Агілера Мальта більшою мірою, ніж інші представники ґваякільської групи, вті-
лив у своїх книгах міфопоетичне мислення. Властиво, в магіко-реалістичному ключі на-
писана більша частина його творів. Основою подій його першого роману «Дон Ґойо» 
(Don Goyo, 1933) стало життя специфічної регіональної групи метисів – “чоло”, що меш-
кають на берегах і островах ріки Ґваяс. Головний герой, дон Ґойо Кімі – родоначальник 
чисельної сім’ї, засновник поселень у гирлі ріки, де люди живуть за прабатьківськими  
законами й у згоді з природою, змальований водночас як патріарх, що набув міфологіч-
ного виміру ще за життя.

У перших двох главах дон Ґойо не з’являється, але присутній незримо, – його ім’я 
згадується в розмовах, лунає над рікою, чути удар його весла по воді, який стане звуко-
вим символом оповіді. Дон Ґойо – істинний патріарх, що в дуже похилому віці зберігає 
бадьорість, силу й авторитет. У сто років він ще розкошує з молодою дружиною, а в сто 
п’ятдесят, хоч і ходить уже важко, проте у воді почувається як риба (один із персонажів 
каже, що він не зможе потонути, навіть якщо захоче), з легкістю кермує каное, метає 
гарпун тощо.

Ріка визначає не лише заняття, але й поведінку, править авторові за основу образів. 
Дон Ґойо спить прямо на воді, бере з собою до каное кількамісячного сина, дає йому в 
руки весло. Інші персонажі здійснюють у човні любовний акт, жіночі стегна теж порів-
нюються з човном. Усі чоло – це “напівриби – напівлюди”, а коли плавають, то “більше 
риби, ніж люди” [3: 7–8].

Іншим наскрізним образом твору є дерево, прикметний для південноамериканських 
тропіків манґр, що росте величезними колоніями по берегах річкових естуаріїв та моря. 
Чоло своїм способом життя уподібнюються манґрам, а манґри – олюднюються, проника-
ють у людину (“манґр ми носимо в собі” [3: 83]), здійснюють коїтус із островами (“ост-
рів” іспанською жіночого роду). Найстаріший манґр є другом дона Ґойо й часто розмов-
ляє з ним. Коли на островах з’являються білі й спокушають чоло зиском від вирубки ман-
ґрів, дерево застерігає, що це кінчиться згубою і для чоло. Коли ж чоло все-таки рубають 
манґри на продаж, вони відчувають, ніби перетинають нитки між собою та деревами.

Образи дерева й ріки поєднуються в описі обставин смерті дона Ґойо, коли той не 
зміг утримати земляків від гріха. Одного разу за його відсутності люди почули вночі 
раптовий гуркіт. Уранці з’ясується, що це обвалився найстаріший манґр, і в його коренях, 
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занурений у воду, лежатиме дон Ґойо – “смаглявий, зморшкуватий, могутній, він, здава-
лося, злився з плоттю велетенського мешканця островів” [3: 166]. Утім, магічний вимір 
роману не дозволяє дону Ґойо піти з посейбічного світу. Одне подружжя, ще не знаючи 
про смерть патріарха, якось побачить дона Ґойо, що пливе собі на бистріні, а за ним 
слухняно лине зграя акул. Пізніше герої дізнаються, що коли тіло небіжчика перевозили 
по річці на кладовище, труна зіслизнула з каное та попливла в океан. У цьому епізоді 
очевидна алюзія на мотив культурного героя й бога ще інкської традиції – Віракочі, який, 
звершивши низку земних справ, також відплив у океан. 

Художні прийоми, застосовані  в «Доні Ґойо», підхопив Хосе де ла Квадра (José de 
la Cuadra, 1903–1941), що на початку творчості зажив слави досить як майстер костумб-
ристсько-реалістичних оповідань, які, позначені ліризмом у поєднанні з певним соці-
ально-критичним зарядом, все ж не виходили поза межі регіоналістської прози. Квадра 
написав і класичну для еквадорської етносоціології книгу «Еквадорський монтувйо» 
(1937), в якій описав побут і пояснив расове походження іншої специфічної групи ек-
вадорців – монтувйо (60% індіанської крові, 30% – негритянської, 10% – європейської), 
описав їхні антропологічні риси та характер – запальний, такий, що призводить навіть до 
злочинів на любовно-побутовому ґрунті (причому для монтувйо не є табу й інцест), але 
водночас незалежний та ліричний [4]. 

У монтув’янському середовищі розвиваються події його роману «Родина Санґуріма» 
(Los Sangurimas, 1934), який цілою низкою подієвих елементів та індивідуальних рис 
персонажів випереджає «Сто років самотності» Ґ. Ґарсії Маркеса. Х. де ла Квадра одним 
із перших відчув, що за умов відсутності в тогочасному Еквадорі філософії національ-
ного буття, що з’явиться допіру в 40 х роках, таку роль бере на себе література: “Якби 
в нас не було легенд, нам, либонь, слід було б вигадати їх. Образно кажучи, народ без 
міфічного минулого – ніби той дорослий, що ніколи не був дитиною” [цит. за: 5: 269]. 
Спробою створення такого міфу й став роман «Родина Санґуріма».

Розвитку подій передує невеликий розділ «Теорія матапало». Матапало – різновид 
кавчукового дерева неабиякої життєвої сили, яке росте колоніями в районах розселення 
монтувйо. Описавши матапало, автор називає його точним символом монтувйо, і згодом 
порівнювання з ним персонажів лейтмотивом проходить через текст, давши назву трьом 
розділам роману – «Старий стовбур», «Могутнє галуззя», «Вихор у листі». Символ де-
рева набуває також і від’ємної конотації Древа Зла, Смерті, коли в одному із заключних 
епізодів учинюється криваве вбивсто всередині роду й розтерзану кузенами-ґвалтівника-
ми дівчину знаходять, простромленою межи ніг гілкою.

Насильство й відгородженість від зовнішнього світу визначають долю й стиль життя 
чотирьох поколінь родини. Засновник роду, дон Нікасьйо, з’явився на світ після зґвалту-
вання матері чужоземцем-ґрінґо (дуже типова латиноамериканська константа). При цьо-
му зачаття й народження супроводжувало подвійне вбивство: вуй убиває ґрінґо, а мати, 
народивши Нікасьйо, убиває свого брата. Дон Нікасьйо засновує в заболоченій долині 
ріки асьєнду, купуючи й осушуючи землі з поміччю нечистого. Тут він народив численне 
потомство, яке живе, не відчуваючи особливої потреби в зовнішньому світі й серед яко-
го трапляється інцест. Насильство притаманне й третьому поколінню – полковник Еуф-
расьйо Санґуріма постійно бере участь у громадянських війнах, а його брат, священик 
Теренсьйо, не розповідає в своїх казаннях про непротивлення Христа, бо гадає, що мон-
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тувйо вважатимуть Спасителя боягузом і не шануватимуть. Насильством же – убивством 
дівчини та конфліктом між двома паростями родини, що призведе до божевілля патріар-
ха, – закінчується й автономне існування роду, коли втручається зовнішня сила – поліція.

Фантастичні елементи оповіді зосереджені переважно в лінії дона Нікасьйо. Він під-
писує угоду з дияволом, обманює його, за що диявол карає Нікасьйо безсмертям. Ніхто 
точно не знає віку патріарха, він завжди в розквіті сил (“я – з нетлінної деревини” [6: 
266]), підкреслюється чаклунська сила його зелених очей. Водночас патріарх завжди го-
товий до смерті, тримає під ліжком свою труну, а поряд – рештки двох своїх перших 
дружин, які промиває спиртом у дні їхнього народження, причому з допомогою третьої 
жінки. Перебуваючи при здоровому розумі, він стверджує, ніби інколи по ночах обидві 
покійниці встають із домовин та вкладаються поряд із ним. Нікасьйо може під час поми-
нок змусити піднятися з труни свого друга, з яким він не встиг попрощатися, розмовляє 
й жартує з ним; він може спілкуватися з мерцем, що з’являється в полум’ї свічки та роз-
повідає про сховані гроші, може послати через ліси й гори кулю, яка вб’є супротивника.

Показово, що тодішня еквадорська читацька публіка, ще не готова до універсалізації 
на матеріалі рідної дійсності, адже проза до середини 20-х років розвивалася досить мля-
во, не сприйняла роман належно, побачивши в ньому лише спотворення характеру мон-
тувйо. Насправді ж Х. де ла Квадра першим у Еквадорі зобразив у міфологічному ключі 
константу національного життя – насильство. Це були політичні конфлікти й громадян-
ська війна, пов’язані з протистоянням консервативної та ліберальної партій, що тривали 
з 1895 до 1916 р., й кульмінаційним моментом яких стало звіряче вбивство у 1912 р. 
колишнього президента Е. Альфаро. А 15 листопада 1922 р. у Ґваякілі найжорстокішим 
чином був придушений перший масовий страйк робітників – розстріляно близько 2 тис. 
людей (при тому, що Ґваякіль на тоді нараховував 60 – 70 тис. мешканців), тіла вбитих 
розпорювалися холодною зброєю та скидалися в ріку. Ця подія буквально стала націо-
нальною травмою еквадорців. Тож із позицій сучасності книжка Квадри бачиться відо-
браженням загальної латиноамериканської константи, міф та символ допомогли пись-
менникові вийти за регіоналістські межі. Згодом подібні художні прийоми в змалюванні 
насильства широко використовуватимуться в латиноамериканській літературі.

До 1949 р. у Еквадорі з’явилася ще одна книга написана в річищі магічного реалізму 
– новий роман Агілери Мальти «Незайманий острів» (La isla virgen, 1942), що продовжив 
художню лінію «Дона Ґойо». Ідея кари за вторгнення в природу з корисливою метою тут 
іще більше посилена. Нестор, носій західної культурної орієнтації, використовує неза-
йману землю острова під плантації маїсу, хоч він і не позбавлений любові до природи. 
Зіткнення з нею метафорично подано в категоріях стосунків конкістадора-ґвалтівника та 
незайманки. Але після акту поґвалтування-вторгнення острів починає мститися: люди 
помічають у всьому лиховісні ознаки, тягар повсякденної праці стає просто нестерпним, 
хтось із поденників гине, а інші кидають працю з остраху перед чарами “проклятого” 
острова. Сам Нестор занедужав на лихоманку, і в його запаленому мозку острів постає 
в образі демонічної жінки (острів у іспанській мові – жіночого роду), яка підкоряє його 
собі. Як помсту духа острова Нестор сприймає і втрату коханої на ім’я Есперанса (надія), 
викраденої іншим чоловіком. Остаточне божевілля героя наприкінці роману символізує 
перемогу американського первня над основами чужої культури. І лише в мить смерті Не-
сторові дано збагнути свою долю та сутність [7].
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Родина Санґуріма склала своєрідний контрапункт роду дона Ґойо в романі Д. Агіле-
ри. Ці два взаємодоповнювальні твори, а також «Незайманий острів» фактично створили 
парадигму подальшого латиноамериканського осмислення національного буття в ключі 
магічного реалізму. Однак популяризація насамперед “вибухових” викривальних творів 
“покоління 30-х” за межами і всередині країни, інтерес громадськості передусім до ого-
леної соціальної тематики у зв’язку зі світовими катаклізмами першої половини минуло-
го століття не дали двом еквадорцям потрапити в “отці-засновники” магічного реалізму.
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традиЦійні Форми КитайСЬКого тЕатру:
іСторичний нариС

Дана стаття присвячена традиційним формам китайського театру, який, зародив-
шись в середині VIII століття, розвивався та видозмінювався протягом багатьох сто-
літь, що,в свою чергу, спричинило наявність великої кількості форм класичного китай-
ського театру.  В статті акцентується увага на формах традиційного китайського 
театру, які домінували до встановлення комуністичного режиму у 1949 році та після 
встановлення КНР та диктатури Мао Цзедуна.

Ключові слова: драматургія, форма, історія, п’єса, традиція, сучасність.
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Данная статья посвящена традиционным формам  китайского театра, который, 
будучи основанным в середине VIII века развивался и видоизменялся на протяжении мно-
гих веков, что, в свою очередь, привело к наличию множества форм классического теа-
тра. В статье акцентируется внимание на формах традиционного театра, которые 
доминировали в Китае до провозглашения КНР в 1949 году и после прихода к власти 
коммунистов. 

Ключевые слова: драматургия, форма, история, пьеса, традиция, современность. 
This article lays the stress on the traditional forms of Chinese theatre, which had been 

originated in the middle of the VIII century and thus has been developed and modified. The 
results of these changes are lots of forms of Chinese traditional theatre. The emphasis is 
made on the forms of classical Chinese theatre before proclamation of PRC in 1949 and after 
communist’s advent to power.

Key words: dramatics, form, history, play, tradition, modernity. 

Китайською класичною драмою вважається цзацзюй  (杂剧), драма, яка зародилася в  
епоху Сун (960-1279) та повністю сформувалася за епохи Юань (1279-1368).  Цзацзюй –  
це поєднання пісенних циклів, що виникли з віршів форми ши1 (诗), ци (辞), народних 
пісень та лягли в основу музично-поетичної структури, монологів, які, в свою чергу, ви-
никли з оповідок та сказань проповідників, фарсових вистав юаньбень2(院本), які були 
досить розповсюджені на Півночі Китаю у XII-XII ст. Сюжет класичних п’єс базувався 
на сказаннях шихуа3 (实话) цихуа4 (词话), чжугундяо5 ( 诸宫调). Таким чином, в Китаї 
з’являється новий вид мистецтва – китайська драма – поєднання музики, танцю, співів, 
театральних номерів, акробатики, військового мистецтва. Впродовж наступних століть 
жанр цзацзюй розвивався, ускладнювався, з’являлися нові форми, які різнилися між со-
бою лише процентним співвідношенням характерних для цзацзюй складових елементів, 
наявністю місцевих музичних інструментів, виконанням арій, монологів та діалогів на 
діалекті та ін.. Наприклад, південна драма наньсі (南戏) відрізнялася від традиційної 
вільним вибором мелодій для арій (у класичній драматургії арії виконувалися лише на 
певні мелодії, яких було не більше ста), жінки могли грати на сцені (в цзацзюй ролі ви-
конували лише чоловіки), не було обмежень по структурі п’єси, тоді як для цзацзюй 
обов’язковим був пролог та чотири акти, вокальні парті виконували всі герої (в тради-
ційній – лише головні герої).

Всі види традиційної опери, включаючи пекінську оперу (京剧), лише дещо відрізня-
ючись одна від одної костюмами, гримом та ін.., вважаються місцевим театром, оскіль-
ки базується на музиці та діалекті певного району. Але, оскільки, пекінська опера стала 
1 Ши – жанр поезії,що складався, за правилом, з однакової кількості складів – чотирьох, п’яти, 
семи – рідше шести.
2 Юаньбень – фарсові вистави  Х–ХII ст., були розповсюджені на Півночі Китаю. В них зазвичай 
брали участь до п’яти чоловік, вистава складалася з двох або трьох частин, які не були сюжетно 
зв’язані. 
3 Шихуа – китайська народна оповідь. 
4 Цихуа – жанр прозової літератури Китаю доби Сун та Юань.
5 Чжугундяо – існував у XIII-XIV ст. – це пісня-балада, яка складалася з декількох частин, що 
відрізнялися одна від одної тональністю мелодії та римою вірша. Чжугундяо зазвичай виконували 
солісти на струнних інструментах.  
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відомою та розповсюдженою ще 200 років тому, коли Пекін був столицею династії Цін, 
то саме вона вважається загальнонаціональною формою китайського мистецтва. До того 
як стати повноцінно сформованим жанром впродовж багатьох поколінь її розвивали ві-
домі актори. На сьогоднішній день пекінська опера вирізняється з-поміж інших відточе-
ними прийомами вокалу, танцю, акробатики та військового мистецтва. Пекінська опера –  
найбільш представницька серед усіх форм китайського традиційного театру. Оркестр, до 
складу якого входять більшою мірою ударні народні інструменти, створюють глибокий 
ритмічний акомпанемент. Головними ударними інструментами являються гонги та бара-
бани різних форм та видів. Використовуються також тріскачки, цзінху (перша скрипка), 
ерху (друга скрипка), юецін (мандоліна у формі місяця), піпу (чотирьох струнна лют-
ня), сяньцзи (трьохструнна лютня), китайські флейт. Оркестром керує барабанщик, який 
бамбуковими паличками відтворює різноманітні звуки – голосні, збуджені, тихі, м’які, 
сентиментальні, виражаючи почуття героїв з точною відповідністю до акторської гри. 

Вокальна частина пекінської опери складається зі співу та прозової частини. Про-
зова частина ділиться на юаньбай (речитатив) та цзінбай (пекінська розмовна мова); 
речитативи використовується серйозними персонажами, а розмовна мова – молодими 
героїнями та коміками.  Спів зазвичай має два основних мотиви: ерхуан (запозичений з 
народних мелодій провінцій Аньхой та Хубей) та сіпі (з мелодій провінції Шеньсі). До 
того ж, пекінська опера унаслідувала мелодії більш давньої південної драми кунцюй і де-
яких північних народних пісень. Ролі в пекінській опері чітко діляться на амплуа. Жіночі 
амплуа зазвичай називають дань, чоловічі – шен. Чоловіки-коміки виступають в амплуа 
чоу, характерною ознакою якого є біла пляма на лиці. Інші чоловічі ролі розподіляються 
досить вільно, однак найбільш жорстокі, сильні, небезпечні персонажі називаються цзін 
або хуалян (розмальовані обличчя).  Далі ролі в пекінській опері класифікують за віком та 
індивідуальностями героя, де у кожного амплуа свій стиль та правила поведінки. Тради-
ційний репертуар пекінської опери включає більше тисячі сюжетів, з яких двісті все ще 
ставляться на сцені, як, наприклад, «Хитрість з пустою фортецею», «Біла змійка» та ін..

традиційна драма до 1949 року
У Республіканській період (1911-1949 рр.) в Китаї виникло розмаїття нових форм в 

театральному мистецтві, завдяки новим ідеям руху «За нову культуру»6, виникли нові 
драми (新戏). Нові пекінські опери загалом були результатом спільної творчості вчених-
літературознавців та акторів. У більшості випадків це були історії минулих часів, а ре-
форматорські ідеї свободи, демократії, що проголошувалися рухом «За нову культуру»   в 
них проявлялися дуже побічно. Єдиною помітною зміною в нових п’єсах стало викорис-
тання розмовної мови байхуа.  П’єси нового типу  загалом писалися для великої четвірки 
видатних акторів початку ХХ ст. – Мей Ланфаня, Чан Єньцю, Шан Сяоюнь та Сюнь 
6 Рух «За нову культуру» – соціально-культурний рух, виник у Китаї після Сінхайської революції 
1911 року. Засновниками стали викладачі,студенти, інтелігенція загалом. Основа ідея руху – бороть-
ба проти конфуціанських засад та моралі, критика традиційних ідеологічних догматів, впроваджен-
ня розмовної мови байхуа. Учасники руху  відкидали всі традиційні політичні порядки. Вставали 
на захист усіх завоювань Сінхайської революції,  розглядали створення республіки лише як початок 
істинної демократизації країни, ідеали якої вони вбачали в устрої західних країн. Основною скла-
довою «Руху за нову культуру» була літературна революція, яка ставала собі за ціль перетворення 
літературної мови та літератури. 
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Хуейшен, відомих за виконання жіночого амплуа дань. Один з найвідоміших творчих 
дуетів був тандем теоретика та драматурга Ці Жушаня (1877-1962) та актора Мей Лань-
фаня. Серед інших відомих драматургів варто назвати Ло Інгуна (1880-1924), який часто 
працював у парі з Чан Єньцю та Чен Мосян (1884-1942), які створили велику кількість 
п’єс разом з Хунь Хуейшеном та Чан Єньцюнем. 

Незважаючи на про європейську направленість руху «За нову культуру» китайці хо-
тіли підкреслити свою національну приналежність. Таким чином,  драматурги у п’єсах 
починають використовувати місцеві музичні інструменти. Наприклад, Чен Цзаоцай 
(1874-1929) з провінції Хебей створив так званий жанр пінцзюй, для якого сам написав 
більше ста п’єс. Також одними  з найвідоміших драматургів регіонального драматичного 
мистецтва були: Фань Цзідун (1878-1954), який адаптував традиційну драматургію і пи-
сав нові п’єси, Ма Цзеньлін (1904-1965), що використовував цінські арії7 (秦腔), а також 
Фань Цуейтін (1905-1966), в п’єсах якого лунали хенаньскі баньцзи8 (豫剧). 

Одним з найвідоміших драматургом того часу був Тянь Хань (田汉). Він створив, 
адаптував та переклав більше  близько 120 п’єс, серед них тридцять дві сіцюй9 (戏曲 )
він адаптував для хунанської драми, шаосінської музичної драми, куньцюй10 (昆曲) та 
пекінської опери. Однією з найвідоміших його творів є класична пекінська опера «Біла 
змійка».

Нові п’єси, що з’явилися в Китаї на початку ХХ ст. –  це були автентичні китайські 
вистави, адаптовані для конкретного виконавця. Практичних змін в цей період часу в 
традиційних формах не відбулося. Під впливом нових прозахідних ідей та літературного 
руху, драматурги та актори намагалися змінити мову п’єс, наблизити її до сучасної роз-
мовної мови байхуа, при цьому сюжет п’єси не змінювався. Для підкреслення автентич-
ності п’єси, у виставах використовувалися традиційні китайські інструменти.        

традиційна драма після 1949 року   
Політика китайського уряду щодо національного театрального мистецтва викликала 

масу дискусій та суперечок не лише в Китаї, але і за його межами. У жовтні та листопаді 
1952 року в Пекіні був проведений Перший фестиваль класичної та народної драми. В 
ньому взяло участь більше тисячі акторів, які поставили на сцені приблизно сто п’єс, 
продемонструвавши 23 форми місцевих драм з усіх куточків Китаю. Фестиваль був про-
ведений з метою показати, як працює уряд над відновленням традиційного театру. Це був 
перший в історії Китаю фестиваль такого рівня та масштабу. Фестиваль показав, що нова 
влада підтримує, а що категорично відкидає.

7  Цінські арії - мелодії провінції Шеньсі та Ганьсу з відбивним ритмом.
8  Хенанські баньцзи – виникли в епоху Цін з місцевих народних вистав, які містили елементи 
мансійської опери та пучжоуських баньцзи. Це надавало цьому жанру живого, простого, розмовно-
го характеру. Наприкінці правління династії Цін, баньцзи стали популярними і в міста,а під впливом 
пекінської опери стала розвинутим жанром, популярним в провінціях Хенань, Шеньсі, Шаньсі, Хе-
бей, Шаньдун та Аньхой.  
9  Сіцюй – китайська традиційна музична драма. Вистава з музичним супроводом, танцями, спі-
вом, акробатикою, пантомімою та цирковими трюками.
10  Кунцюй – один з жанрів місцевого театрального мистецтва. Виник в провінції Куньшань, повіті 
Цзянсу  наприкінці династії Юань (1271—1368) – початку  Мін (1368—1644). Вирізняється м’яким 
та чітким вокалом, мелодії вишукані та мелодичні.



258

Відродження традиційного театру тривало, продовжувалося проведення фестивалів 
по всій країні. Восени 1954 року театральні трупи різних південних форм традиційно-
го театру провели свій фестиваль у Шанхаї. Всі великі міста наслідували цей приклад 
і почали проводити фестивалі своїх власних місцевих форм класичного театру. Різно-
манітність театральних форм особливо можна було помітити під час святкування Дня 
утворення народної республіки кожного року в жовтні. Найбільший фестиваль такого 
кшталту був проведений 21 вересня 1959 року на святкування десятої річниці з дня за-
снування КНР. Акцент на пекінській опері та розмовній драмі   був значно більший ніж 
у 1951 році, у рамках фестивалю навіть були представлені п’єси  іноземних драматургів 
(наприклад, Шекспіра). Аудиторія також отримала шанс побачити такі рідкісні місцеві 
форми традиційного театру як шаосінська опера, гуандунська опера та хубейська опера.

Незважаючи на велику кількість старих п’єс, які з’явилися після  роботи науково-
дослідних інститутів та підтримки влади, п’єси, які ставили в Пекіні та ін. містах, звер-
талися до стереотипних тем. Лише протягом фестивалю можна було побачити більш 
широкий репертуар. Так, містична п’єса «Історія про білу змійку» та драми про кохання 
Лян Шаньбо та Чжу Інтай11 ставили так часто, що глядачі вже просто втомилися від пе-
регляду.  Брак різноманітності у репертуарах став нагальною проблемою в китайському 
театральному мистецтві, а тому цікавість до традиційного театрального мистецтва по-
ступово почала зникати. 

Ще один метод, яким користувалась влада для популяризації традиційного театраль-
ного мистецтва,  – це підтримка та «білий піар» відомих акторів театру. Майже всі ведучі 
актори пекінської опери та місцевих жанрів залишилися в Китаї після приходу комуніс-
тичної влади або ж повернулися до Китаю невдовзі після встановлення нового режиму, 
який, начебто, приніс стабільність та підтримував розвиток усіх видів мистецтв та наук.  
Список акторів, які взяли участь у фестивалі 1959 року вражає – троє з чотирьох «сла-
ветних дань»12  Мей Ланфан, Шан Сяоюнь, Сюнь Хуейшен (Чен Єньцзю помер у 1958 
році ), а також добре відомі  Лі Шаоцюн, Ма Лєньлян, Тань Фуін, Є Шенлан. З провінції 
приїхало також багато акторів: Хун Сяннюй та Ма Шіцзен з Гуанчжоу, Юй Ченфей з 
Шанхаю,  Сюй Юйлань з Шаосіню. 

Уряд комуністів також підтримував запис традиційної китайської опери на платівки, 
які можна було придбати в усіх великих містах Китаю. Найбільш відомі п’єси переви-
давали декілька разів, а за їхніми мотивами знімали фільми та телесеріали. 

Протягом «культурної революції» (1966-1976) всі п’єси з традиційним змістом та по-
становкою підлягали цензурі, натомість спеціальні комітети створювали нові «взірцеві» 

11  «Лян Шаньбо та Чжу Інтай», «Історія про білу змійку», «Мен Цзяннюй», «Нюлань та Чжинюй» -  
чотири найбільш відомі з давніх часів китайські легенди про кохання. Історія  Лян Шаньбо та Чжу 
Інтай передається вже із покоління в покоління більше 1460 років,вона відомі в кожній родині і 
визнана як сказання про небувале кохання. З давніх часів ця легенда зворушує читачів та слухачів, 
а її героїв вважають китайськими Ромео та Джульєттою цими іменами названі п’єси, фільми, теле-
серіали та пісні.    
12  Славетні дань – чотири відомі актори першої половини ХХ ст., яких вважають кращими вико-
навцями жіночого амплуа дань за всю історію китайського традиційного театру: Мей Ланфан, Шан 
Сяоюнь, Сюнь Хуейшен, Чен Єньцзю.
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п’єси на революційні теми. З кінця 70-х років ХХ ст. почали знову писати нові п’єси для 
пекінської опери та інших видів драматичного мистецтва. З 1950 року по 2000 рік в Китаї 
було створено приблизно сто нових п’єс для пекінської опери.  

Отже, після 1949 року в китайському театральному мистецтві домінують наступна 
тенденція: відновлення та розповсюдження місцевих театральних жанрів. Оскільки міс-
цеві театри – це культурний спадок різних національних меншин, що живуть по всьому 
Китаю, то підтримка місцевих жанрів спряла зміцненню авторитету нової влади не лише 
в центральних містах. За сюжетним наповненням п’єси традиційного театру можна було 
поділити на дві групи: історичні п’єси та п’єси на сучасну тематику.    

Китайська традиційна драма, починаючи з середини VIII століття пройшла довгий 
шлях розвитку, в результаті якого виникла велика кількість нових форм, які відрізнялися 
між собою тематикою, мелодійністю, композицією, народними інструментами, що ви-
користовувалися під час вистави та ін..У ХХ ст. традиційна китайська драма відчула 
на собі сильний вплив західного театрального мистецтва, що спричинило певні зміни 
в основних направленнях китайського традиційного театру (таких як, пекінська опера, 
шаосінська опера). Новий уряд Мао Цзедуна встав на підтримку театрального мистецтва 
Китаю, оскільки вбачав у театрі один із засобів пропаганди, а тому, традиційний театр 
продовжував розвиватися. 
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(Київ, Україна)

тотаЛітарний наратив у ПроЗі даниЛа КіШа

Стаття є спробою інтегрувати творчість відомого сербського письменника ХХ 
століття в контекст теорії тоталітаризму на прикладі художнього осмислення ста-
лінізму і нацизму, розглянувши персонажів у ролі політичної верхівки, черні і ворогів ре-
жиму, якими була інтелігенція. В тематико-проблематичному аспекті розглядається 
образ людини як політичної тварини, проблема расової та національної дискримінації, в 
поетикальному – документальні особливості прози Данила Кіша.

Ключові слова: документ, тоталітаризм, політична тварина, політична верхівка, 
чернь, інтелігенція, комунізм, нацизм.

Статья является попыткой интегрировать творчество известного сербского пи-
сателя ХХ столетия в контекст теории тоталитаризма по примеру художественного 
осмысления сталинизма и нацизма, рассматривая персонажей в роли политической вер-
хушки, толпы и врагов режима, которыми являлась интеллигенция. В тематико-про-
блематическом аспекте рассматривается образ человека как политического животно-
го, проблема расовой и национальной дискриминации, в поэтикальном – документальные 
особенности прозы Данила Киша.

Ключевые слова: документ, тоталитаризм, политическое животное, политичес-
кая верхушка, толпа, интеллигенция, коммунизм, нацизм.

The article is an attempt to integrate the works by famous Serbian writer of  the XXth 
century into the context of the theory of totalitarianism. The example of artistic comprehension 
of Stalinism and Nazism is taken into consideration. 

Key words: document, totalitarianism, political animal, top people, mob, intelligentsia, 
Communism, Nazism.

Якщо когось із сербських письменників можна віднести до антитоталітарних, то Да-
нило Кіш буде в цьому списку першим. Відомий сербський кішезнавець, Йован Деліч, в 
творчості письменника виокремлює дві чільні теми – табори (сталінські, фашистські) і 
слідування за батьком [1: 20]. В есеї «Доля роману» (1959) письменник зазначав: «Назва 
роману ХХ століття знайдена. Вона проголошує condition humaine. Отже, людську долю» 
[11]. Складовою літератури сербський письменник вважав «опис соціальних несправед-
ливостей, патетичний осуд цих несправедливостей (як було ще за часів Діккенса), опис і 
осуд табору, психіатричних клінік і всіх видів гніту, що робить із людини zoon politicon –  
політичну тварину, відбирає в неї її метафізичні думки і поетичну чуттєвість, бажає зни-
щити в ній всіляку нетварну субстанцію, зводить її до формату бойової людини, боже-
вільного, сліпої заангажованої тварини» [1: 67].  

Тож писемність, що є проявом духовного стану суспільства і рефлексує ним пережи-
те, не оминула страшного досвіду ХХ століття – тоталітаризму, найбільш проявленого 
у сталінізмі і фашизмі, зверхності одної нації/раси над іншою, яка вилилася у масове 
©  Гогуля М.П., 2011
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знищення, репресії проти «ворогів держави», у дві Світові війни. Після поразки німець-
кого фашизму і розвінчання культу Сталіна суспільна думка зайнялася реабілітацією по-
терпілих і викриттям кривдників: в літературі від 1953 року до 80-х домінує документ, 
літературні тексти все частіше відкривають таємниці табірного світу, механізми системи 
і влади, що характерно і для прози Данила Кіша.  Трагічна історія дісталася у спадок 
постмодернізму, який походив з літератури неофіційної, перекреслював кордони між елі-
тарним і масовим, цензурним і тим, що цензурою заборонено, торуючи шлях до творчої 
свободи, а, отже, і свободи особистості.

 Як логічним явищем літературного процесу минулого століття є табірна література 
та антиутопічна, так і невипадковий інтерес Кіша до тоталітаризму. Письменник мав 
єврейське походження (син угорського єврея і сербки із Чорногорії), тож під час Другої 
світової війни від концтабору його врятувало тільки вчасне хрещення за православним 
обрядом. Але трагічної долі не оминув батько Данила – Едуард Кон (який, рятуючись, 
змінив прізвище на угорське Кіш), заарештований, відправлений в гетто, а потім до 
Освенціму, де і загинув. Вирісши і ставши письменником, Данило Кіш поїде по слідах 
батька до концтабору-музею в Освенцімі, візьме участь у зйомках документального 
фільму про Голокост, писатиме малу прозу і романи про злочинні режими сталінізму і 
фашизму. Звичайно, є підстави пов’язувати Кішеву прозу із табірною літературою, але 
потрібно враховувати мотивацію першої, адже письменник каже, що «не мав на меті (…) 
зробити з Еді Кіша офірне ягня, не дай, Боже, антифашистського героя. (Де)конструю-
ючи свою ідентичність і пишучи книги, я не використовував готові моделі, тільки брав 
до уваги алюзії (…), і то критично» [2: 45]. Вікторія Радич вважає, що Кіш не ставить 
Голокост у «культурну меморію», але «вириває його зі сфери творення меморіополітики 
і занурює у сферу зовсім особистого («спонтанного», «комунікативного») відчуття» [11: 
47]. З одного боку, Кіш рятує літературу від кітчу, з іншого – універсалізує твори, робля-
чи їх актуальними не тільки для світового контексту.

Оскільки проблема тоталітаризму в прозі Данила Кіша є однією із основних, дослід-
ники творчості письменника більшою чи меншою мірою вдаються до неї, окрім того 
вона завжди буде складовою студій, де мова зокрема йде про історичний дискурс творів 
письменника (як от праці сербських літературознавців Йована Деліча, Михайла Панти-
ча, Петра Піяновича, Вікторії Радич, Слободанки Владів-Гловер та ін.). Давор Беганович 
у дисертації «Про культурну пам’ять у творах Данила Кіша» (2005) [9] порушує дослі-
джувану нами проблему у розділах «”Клепсидра” – роман про травму Голокосту», «Гу-
лаг і сталінський тоталітаризм у “Гробниці для Бориса Давидовича”», а також говорить 
про югославський варіант тоталітаризму в творчій рецепції Кіша. До проблеми життя 
інтелігенції, талановитої людини, майстра у тоталітарному суспільстві звертається укра-
їнська дослідниця Алла Татаренко у статті «Лицар сумніву Данило Кіш» (1999) [6]. Мета 
статті – розкрити специфіку реалізації проблеми тоталітаризму в творчості Данила Кіша 
на основі аналізу романів «Псалом 44» (1962), «Клепсидра» (1972), збірки оповідань 
«Гробниця для Бориса Давидовича» (1976), оповідання «Поет» зі збірки «Лютня і шра-
ми» (1996). 

У творах про тоталітарний режим Данило Кіш зіставляє і монтує документи та ци-
тати, які лежать в їх основі і підсилюють відчуття достовірності оповіді. При цьому 
документ не обов’язково має бути справжнім, але повинен виглядати як дійсний. Про 
«Псалом 44» автор каже: «Цей роман, що заснований, в першу чергу, на моєму власному 
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досвіді і на свідченнях наших поодиноких родичів, що повернулися після табору, на-
лежить документальному жанру, бо його фабула базована на певному журналістському 
репортажі» [2: 108-109]. Перевага документальності полягає і в тому, що читачеві вона 
дозволяє бачити персонажів під різними кутами зору [1: 124] і самому оцінювати героїв, 
а не покладатися на точку зору наратора, що говорить про типово постмодерністські ре-
лятивізм і суб’єктивність оцінки дійсності. Найкращим документальним прийомом Кіш 
вважає свідчення [2: 145], досить поширене в його творах. Тож досліджувані нами твори 
мають у своїй основі документ, але не виключають наявність вигадки, творчої гри, літе-
ратурних прийомів, які роблять їх художніми.

Вперше про природу тоталітаризму у 1950 році написала Ганна Арендт [8], відмітив-
ши такі його риси, як «підпорядкування суспільства державі за допомогою монополії на 
інформацію та пропаганди офіційної державної ідеології, обов’язкової для громадян, те-
рору, таємних служб» [7: 1357], що зумовило необхідність таборів масового ув’язнення 
і знищення людей, які не догодили системі. Мирослав Попович, осмислюючи «режим 
тотального контролю без правил і без пощади» [5: 578], говорить про три його людські 
складові. Верхівка – безконтрольна, «наділена засобами тотального контролю над дум-
ками і поведінкою величезних мас (…) нагадує граничного егоцентрика, який позбавле-
ний почуття реальності, обмежень будь-якими нормами і цінностями, що їх творить за 
власними забаганками, розгнузданого (…) диктатора» [5: 585]. Їй підвладна маса-чернь, 
«підпорядкована сліпо – чи внаслідок того, що повірила у свою елітарність і вищість, 
чи внаслідок того, що підкоряється догматизованим мертвим віруванням» [5: 585], вона 
сприймає світ як даність, що не будить сумнівів і запитань. Властивим для перших двох 
«каст» є недоброзичливість, грубе насильницьке придушення третьої – «спільного воро-
га», яким виступають ті, хто за об’єктивних і суб’єктивних причин не догодив тоталітар-
ному режиму. Ці три типи героїв, а саме: 1) носії влади тоталітарного режиму, 2) чернь, 
що сліпо вірить 3) «лицарі сумніву» (А. Татаренко), а тому і вороги тоталітаризму, якими 
є представники інтелігенції, і вибудовують оповідь «Гробниці для Бориса Давидовича». 

Протагоністами оповідань збірки Кіш обирає не повстанців-опозиціонерів, а «наро-
джених революцією», разом з тим, тих, що опинилися в позиції ворогів тоталітарного 
режиму. Це завжди талановиті люди: єврей Мікша – майстер на всі руки, працьовитий 
різник, двічі ударник в колгоспі, революціонер Гоулд Верскойлс – великий оратор, ен-
каведист Челюстников – хороший актор, Карл Таубе – талановитий лікар, в’язень Кор-
шунідзе – природжений, але втрачений актор, Борис Давидович Новський – винахідник 
вибухівки, юдей Барух Нойман – інтелектуал, Дармолатов – поет. Викривши утопічність 
«раю на землі» і його страшну реальність, герої потрапляють в немилість і: або зазнають 
репресій/знищення, або стають частиною натовпу (черні), яка не дозволяє собі сумніва-
тися у благості режиму (як поет Дармолатов, що зрадив талант і служив ним політиці). 
За сумнів і знання поза межами дозволеного інтелігенція буде обов’язково покарана, в 
кінцевому результаті вбита: Гоулд Верскойлс і лікар Таубе відправлені в концтабори, 
Челюстников і Новський репресовані за те, що забагато знали.

Завдання тоталітарного режиму, який уособлюють носії влади – перетворити людину 
на політичну тварину, якою легко керувати, яка, за потреби, могла би без вагань підпи-
сати фальшиве зізнання, повірити у те, чого вимагає держава, сприймати нав’язане як 
правду, забути «шкідливе». Поета Стеву Лічину (оповідання «Поет» зі збірки «Енцикло-
педія мертвих»), якого за крамольний вірш на три роки посадили в тюрму, перетворю-
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ють на політичну тварину, поставивши в умови, де талант стає прокляттям для митця –  
примусили писати оди на замовлення партії. В оповіданні «Магічне кружляння карт» 
тюрма є моделлю і продуктом тоталітарної країни. Костик Коршунідзе, заради того, щоб 
позбавитися ганебного прізвиська, нехтує мораллю і по-звірячому вбиває лікаря Таубе, 
прислуговуючи тюремному пахану Мавпі, який символізує радянського диктатора. Герої 
самі обирають – бути масою чи індивідуальністю, слугою чи ворогом існуючого порядку. 
В оповіданні «Пси і книжки» черню є натовп християн зі сліпою вірою і люттю, які зни-
щували книги, насильно хрестили євреїв, катували або вбивали незгодних. Однорідна 
маса людей категорично не сприймає «другу правду», втікає від дискусії. ЇЇ порівняно 
до псів Святого Бернара, що в середньовіччі використовувалися катололиками для кон-
фіскації Талмуду, «книги нечестивого», обшукували єврейські каравани, «поки не спри-
чинили страшної епідемії сказу і не почали кусати також купців-християн»  [4: 216]. В 
оповіданні «Гробниця для Бориса Давидовича» функцію натовпу виконують лжесвідки, 
що погоджувалися підписати неправдиве зізнання, переконавши себе у його правдивос-
ті – такий бо борг перед революцією. І натовп, і його очільники переконані, що ніякого 
гріха не вчинили, бо єдиною провиною є непослух виконувати вказівки згори. 

Тотальний ідеологічний контроль обманює своїми позитивними образами, викорис-
товуючи засоби масової інформації і мистецтво. В оповіданні «Ніж із трояндового дере-
ва» Мікша, перебуваючи на допиті, бачить портрет комуністичного вождя: «добре облич-
чя мудрого старця так нагадувало його діда, (…) котрий по-батьківськи посміхається 
йому зі стіни», теплий та приємний кабінет слідчого, де потріскує стара російська піч, 
як колись давно у його хаті на Буковині – контрастує із місяцями голодування, побоїв та 
катувань. Створена обстановка сприяє «раптовому спалаху віри» в непохитну благість 
доброзичливого обличчя, і Мікша підписує зізнання, в якому дає неправдиві свідчен-
ня проти себе і ще дванадцятьох. Лікар Таубе, ідеолог комунізму, заворожений револю-
ційними гаслами і вогнями Москви, за якими ледве розгледів реальність поліцейської 
країни. Християни з оповідання «Пси та книжки» мають імідж богоугодних пастирів і 
праведників, а в реальному житті ходять із ножами, списами та палицями. Дехто зі слуг 
системи організовує справжні театральні дійства задля маніпуляції. Французький дипло-
мат Едуард Ерріо з оповідання «Механічні леви» здійснює візит до радянського Києва, 
щоб підтвердити або розвіяти сумніви щодо свободи віросповідання у країні. Аби ошу-
кати високопосадовця, енкаведист Челюстников маскує Софію Київську, в якій на той 
момент функціонував пивзавод, під постійно діючий храм, перевдягається в попа, пра-
вить літургію і таки обманює француза. Експеримент із Борисом Давидовичем Новським 
в оповіданні «Гробниця для Бориса Давидовича» не вдається: слідчий щоночі розігрує 
виставу, сценарій якої підсудному заздалегідь відомий: якщо Новський не підпише зізна-
ння – вб’ють не його, а іншу невинну людину. Але протагоніст зрозумів, що за умов то-
талітаризму смерть перестала бути чимось особливим, бо вбивають тисячі і мільйони –  
з причини і без неї; вона є неминучим результатом життя в такому світі: як загибель духа, 
моральне знищення, смерть тіла, – тому герой не тримається за життя. Служіння ідеї, 
зрештою, займає місце релігії, бо герої не сумніваються в її благості, хоча постраждали 
від репресій державної системи, яка цю ідею реалізовує: Новський перед лицем смерті 
ставить для себе завдання вищого порядку – зберегти своє добре ім’я і репутацію рево-
люції – ідею його життя, а полонений Гоулд Верскойлс, дискутує зі співкамерниками про 
завдання революції. 
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Роман «Псалом 44» також присвячені тоталітаризму, але проблема в ньому показа-
на внутрішньо, через зосередження на нерідко натуралістичних епізодах перебування 
в концтаборі та психологізацію оповіді. Кіш переносить нарацію з історичної ниви на 
філософську. Якщо для «Гробниці для Бориса Давидовича» документальність, цитат-
ність, зовнішня фокалізація притаманні більшою мірою, то для «Псалма 44» характерна 
внутрішньо фокалізована оповідь, часті ретроспекції, внутрішній монолог, перемішана 
хронологія. Схожий у цьому плані і роман «Клепсидра», де йдеться про гоніння євреїв і 
сербів на окупованих територіях Воєводини на початку Другої Світової війни. Читач ди-
виться на події ніби через темряву, з того боку завіси, про події дізнається із фрагментів, 
що чергуються між собою, і його завдання – скласти їх до купи. Але епізоди, зняті ніби 
«холодним оком камери», натуралістичні, об’єктивізовані. Обидва твори зосереджені на 
долі однієї людини, центральному персонажі, який тримає весь сюжет – батькові Едуарді 
Самі у «Клепсидрі» і польській єврейці Марії із «Псалму 44».

Фабулу для «Псалма 44» Кіш запозичив із однієї газетної статті, доповнивши її де-
якими свідченнями родичів, що пережили Аушвіц. Письменник створює найгостріші 
ситуації для розкриття трагедії особистості в умовах расової і національної дискримі-
нації. В одній із них – розмові нацистського і єврейського лікарів Ніче піднімає питання 
гуманності медичних дослідів над одними людьми на благо інших. Нацист відстоює про-
фесійну і наукову користь власних експериментів, а єврей Яків каже, що вони допустимі 
тільки за згоди піддослідних. Перед катом стоїть вибір – виконувати доручення владної 
верхівки, не дивлячись на совість і мораль (і бути zoon politicon), чи лишатися людиною, 
відмовившись від убивства, і, тим самим, стати ворогом держави. Нацистський лікар-фа-
натик обирає перше. В Якова він просить: в разі, якщо фашисти програють, зберегти ре-
зультати його діяльності, не дозволити знищити колекцію, справу його життя, яка може 
бути останнім, що лишиться від «його раси». Однак світова спільнота відмовилася від 
результатів експериментів над людьми, вважаючи це аморальним.

Питання расової і етнічної дискримінації постає в творі ще задовго до війни, коли ге-
роїня-школярка натрапляє на трамваї на надпис «Für Juden verboten» («Євреям забороне-
но»), а у дитячому середовищі стикається із негативними стереотипами про євреїв. «Твій 
батько розіп’яв Христа, а ти подавала цвяхи» – каже однокласниця Ілонка Кутай, висува-
ючи це як привід вважати всіх євреїв винуватими і як причину зверхності над ними. Кіш 
виписує технологію расизму у монолозі батька, його «трактат про антисемітизм»: «Треба 
один із загальних людських пороків або недоліків (навіть не гріхів) приписати (…) одній 
малочисельній і слабшій етнічній, релігійній чи національній групі» [10: 82]. Однак не-
арійці так само відчувають біль, як і арійці, і клеймо, насильно поставлене нацистським 
режимом, не робить їх тваринами, зі шкіри яких можна робити рукавички. Навпаки, по-
літичними тваринами стають ті, хто чинить насилля над подібними собі і толерує це. 
Оповідач ставить «знак рівності між кольором шкіри, віросповіданням і одним із тих 
недоліків, що властивих усім» [10: 82]. Філософія твору закликає до нонконформізму в 
тоталітарному середовищі: «те, що в твоїх жилах тече єврейська кров нізащо не смієш 
забувати…», – навчає Марію батько, бо тільки так можна перемогти злочинний режим. 
«Псалом 44» – один з небагатьох творів Кіша зі щасливим фіналом, бо це «не роман про 
знищення, але про визволення, нове народження, регенерацію» [11: 51]. 

Отже, оповідання і романи Кіша, як джерело знань про тоталітаризм і вражаюче 
джерело правди, характерні не історизмом, соціально-політичною заангажованістю, а 
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загальнолюдським, філософським спрямуванням, темою буття людини в тоталітарному 
світі. Присутність у всіх творах письменника мотиву смерті відображає досвід тоталітар-
ного режиму і травму для посттоталітарного суспільства. Кіш реалізовує своє розуміння 
тоталітаризму на прикладах комуністичної і нацистської систем, використовуючи доку-
ментальну основу, майстерно психологізуючи оповідь, створюючи найгостріші ситуації, 
користуючись моделлю «політична верхівка – чернь – інтелігенція».
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«ПроФЕСійний Світ» у КоротКій німЕЦЬКій ПроЗі та ПуБЛіЦиСтиЦі

Стаття присвячена прозі і публіцистичним статтям, у яких мова йде про став-
лення людини до своєї праці на підприємстві. Розглядаються стилістичні засоби відо-
браження в художньому та публіцистичному тексті. Порівнюються особливості став-
лення до професійної діяльності в середині минулого століття і на початку нового з 
врахуванням міжкультурного аспекту.

Ключові слова: метафора, експресія, емфаза, подвійна актуалізація, міжкультур-
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Статья посвящена прозе и публицистическим статьям, в которых речь идет об 
отношении человека к своей работе на предприятии. Рассматриваются стилистичес-
кие средства выражения в художественном и публицистическом тексте. Сравнива-
ются особенности отношения к профессиональной деятельности в середине прошлого 
столетия и в начале нового с учетом межкультурного аспекта.

Ключевые слова: метафора, экспрессия, эмфаза, двойная актуализация, межкуль-
турный аспект.

The article deals with the prose and publicistic articles describing man’s attitude towards 
work at an enterprise. Stylistic means of expression in a fictional and publicistic text are 
considered. The peculiarities of one’s attitude towards professional activity in the middle of 
last century and the beginning of the new one with regard of the cross-cultural aspect are 
compared. 

Key words: metaphor, expression, emphasis, double actualization, cross-cultural aspect.

У останні роки є багато статей та монографій, присвячених науковому, публіцистич-
ному та художньому тексту. Мовознавці та літературознавці досліджують певні особли-
вості жанру, структури та лексики цих видів текстів, є також роботи у яких порівнюють-
ся жанри, види текстів та їх прагматика [1]. Більшість досліджень ведеться у руслі су-
ворого розмежування текстів та їх жанрів. Це стосується як стилістичних особливостей 
лексики, так і синтаксису. Основним елементом наукових текстів є наявність наукової 
термінології і її, як правило, відсутність або необов’язковість, у художньому тексті. На-
уковцями-германістами проведено класифікацію термінів. 

Терміни – результат та знаряддя професійного мовлення. Традиційною для германіс-
тики є класифікація термінів, в якій складовими термінології є: терміни – фахові слова 
(Fachwörter); напівтерміни – професійні слова (Berufswörter); професійні жаргонізми 
(Fachjargonismen). Терміни, тобто фахові слова, є інвентарем теоретичної комунікації. 
Напівтерміни в основному вживаються у практичній комунікації. Професійні жаргоніз-
ми є експресивними дублетами термінів і вживаються в сфері усного спілкування фа-
хівців. У масиві термінів вирізняються такі, внутрішня форма яких відображує коротке 
наукове визначення – дефініцію відповідних понять. Є також такі, внутрішня форма яких 
утворює лише образ. Терміни з живою змістовною внутрішньою формою існують, як 
терміни-дефініції, а терміни-образи функціонують як терміни-назви. Терміни-дефініції 
переважно використовують теоретичні, зокрема суспільні та економічні науки. Терміни-
назви є інвентарем техніки. 

Як вважають деякі вчені, термін виникає на основі лексичної одиниці відповідної 
живої мови, тобто ця логічна одиниця є субстратом терміну. У структурі змісту відпо-
відної лексичної одиниці можна виділити так зване термінологічне значення, яке існує 
поряд з не термінологічним. Чим більш вживаним стає термін, тим багатозначнішим він 
виявляється. 

Лінгвістами неодноразово відмічалась домінуюча роль імені в мові науки. У зв’язку 
з цим говорять про «номінативність», «субстантивність» або «називний характер» мови 
науки [2]. 

Завданням нашого дослідження є опис своєрідності тексту «професійного світу», 
куди належать з одного боку, коротка проза так званого «світу праці» (Arbeitswelt), до 
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якого ми відносимо, в основному, літературу 60 – 70 років у Німеччині про людину 
праці, з іншого боку, публіцистичні статті у газетах та журналах сучасних молодих 
початківців та випускників вузів Німеччини про враження, досягнення та недоліки у 
своїй роботі за фахом. 

Метою статті є показати різне і спільне у засобах зображення людини праці в худож-
ній та публіцистичній літературі «з середини», тобто від імені самого виконавця відпо-
відної роботи.

Поети та письменники, автори, як вони самі її називають «індустріальної» прози, 
на зустрічі у Дортмунді в 1971 році обговорювали форми і можливості цього, на їхній 
погляд, своєрідного жанру. Свою значущість вони вбачали у тому, що відкрили людству 
ставлення простих робітників та службовців до виконання роботи, роздуми та побут 
працюючих на підприємстві, що до цього часу «не було зафіксованим літературно». У 
роки, коли вже багато було написано і в наш час дуже популярними письменниками В. 
Борхертом та Г. Беллем про війну та відчуття порожнечі тих, хто залишився після неї 
живим, визріла тема простої людини праці з її проблемами та радощами. З літераторів 
цього гатунку вийшли й добре знайомі автори, такі як, наприклад, Макс фон дер Ѓрюн. 

Керівники «Гуртка 70», до якого входила більшість цих письменників, у зв’язку з 
особливістю своєї літератури пробували віднести її до так званого «соціального реаліз-
му» (Фріц Гюзер), а масштаб свого літературного відображення називали «соціальною 
правдою». Причиною цього є те, що автори не знаходили зразків подібної прози і вважа-
ли себе новаторами ще й тому, що не було до сих пір у Німеччині письменніків та поетів, 
вихідців з робітників. Але наголосити вони хотіли не на соціальному походженні авторів, 
не на своїй винятковості, а на своєрідності і сміливості тих питаннь, які вони порушують 
у своїх творах. Вони хотіли на прикладі проблем, які виникають на одному підприємстві, 
відобразити те, що турбує робітників підриємств у цілому. Форму свого викладення ма-
теріалу ці автори характеризували як реалістичну, сатиричну і документальну. 

Їх проза була дуже близькою до повідомлень в профспілкових журналах, щоденних 
та щотижневих газетах. Називати такі форми оповідання літературними чи журналіст-
ськими – це питання хвилювало і них самих. Автори цих творів не лише торкнулися 
того, що раніше не висвітлювалося, але й, як говорили критики тих часів, ще й сприяли 
відкриттю «окремої ніші на ринку» [3: 12]. Ця проза дала можливість, застосовуючи ху-
дожні засоби, вести дискусію на індустріальному ринку. Вважалося, що це допомагало 
робітникам усвідомлювати самого себе і навколишню дійсність і, таким чином, розви-
вали самосвідомість. Форми цієї прози та поезії були короткими, щоб не відволікати на 
довгий час утомлених від непосильної праці людей, але дуже різноманітними за жанрми. 
В основному це були доповіді, репортажі, оповідання, байки, а також вірші, епізоди для 
інсценування, скетчі. Ці твори не визначалися ні художньою майстерністю, ні гостротою 
викриття суспільних явищ. Вони не претендували на високу художню оцінку за масшта-
бами літературної критики. Але це не означає, що вони будувалися поза вимогами літе-
ратурних принципів. Основною рисою цих текстів було те, що вони писались не «про» 
людину праці, а «від» людини праці. 

«Про» людину праці розповідали у Німеччині вже за часів «Сілезьких ткачів» Генри-
ха Гейне і нараховувалося багато послідовників. «Індустріальна» проза, як і попередні 
твори, зображувала окремі конкретні моменти на підприємствах, але «з середини», очи-
ма очевидця, і саме це відрізняє її від іншої художньої літератури.
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У даній статті «індустріальна» проза порівнюється з публіцистикою саме завдяки її 
наближеності у вживанні стилістичних засобів до статей з газет та журналів, написаних 
від першої особи. Нами будуть розглядатись як лексичні, так і синтаксичні особливості 
творів. Лексичні особливості найбільш пов’язані з застосуванням термінів та фразео-
логізмів. У плані синтаксису мова йтиме про експресивність, а саме засоби утворення 
емфази. В цілому емфатичні конструкції притаманні художньому, публіцистичному та 
науковому тексту і пояснюється це перш за все тим, що по-перше, усім цим текстам влас-
тива апелятивність, явний або латентний вплив на читача; по-друге, жанрова своєрід-
ність публіцистики різко перетинається з художньою прозою подібної тематики, у нашо-
му випадку, зображенням людини праці; по-третє, характерною рисою кожного автора є 
вживання інвертованих конструкцій, вставних конструкцій та порушення синтаксичних 
норм незалежно від стилю та жанру. Правда, порушення синтаксичних норм може і не 
бути пов’язаним з експресією, але такі випадки нами не розглядатимуться.

Порівняння «індустріальної прози» з публіцистикою обране нами не випадково, тому 
що вона не обмежена у своєму виборі стилістичних засобів, з одного боку, а з іншого 
боку, вона потребує гостроти мислення і готовності при необхідності до раптових по-
воротів думки. В публіцистикі дуже часто знаходять переосмислення добре відомі фра-
зеологізми.

Відомо, що фразеологічні одиниці мають цілий ряд специфічних рис, які визначають 
своєрідність ідеом. Образ, який лежить в основі фразеологізма, хоча і має тенденцію 
послаблення, він не зникає повністю, бо слова, компоненти фразеологічної одиниці, збе-
рігають відповідну семантичну автономію, а разом з цим і здатність визивати відповідні 
образи. 

Іншою специфічною рисою фразеологічних одиниць є той факт, що якою б не була 
ступінь семантичного перевтілення фразеологізму, останній осмислюється мовцем через 
внутрішню форму її прототипа, від якого він не може повністю «відірватись».

Прослідкувавши шлях семантичного розвитку слів-компонентів, які входять до фра-
зеологічної одиниці, можна відмітити, що вони, утворюючи фразеологізм, втратили своє 
предметно-денотативне значення, тобто деактуалізувались, але будучи накладеними на 
відповідний семантичний прототип (або генетично пов׳язаний еквівалент), вони знову 
отримують своє предметно-денотативне значення, тобто актуалізуються, чому й відбува-
ється подвійна актуалізація.

В «індустріальній прозі» можна побачити фразеологізми з подвійною актуалізацією. 
Наприклад: „Wir leben um zu arbeiten“ [3: 61]. Цей вираз є показником всього того, що 
стосується ставлення до праці на підприємстві. Крім того він утримує в пам’яті читача 
відомий вислів класика марксизму: «Ми їмо, щоб жити, але не живемо, щоб їсти. Вираз з 
тексту має подвійну актуалізацію, але він є стилістично біднішим, тому що втратив таку 
стилістичну фігуру, як хіазм. Порівняємо такі фразеологізми, як: auf dem Buckel haben [3: 
57], einen krummen Buckel machen [3: 59]. Ці два різні за значенням фразеологізми зі сло-
вом Buckel (горб, спина) у центрі, підкреслюють, що дехто з робітників, які вже набули 
досвіду, також продовжують «згинати спину». Крім того на підприємстві приймаються 
рішення без врахування думки працюючих, не цінуючи тих, хто створює народне добро, 
наприклад über unseren Kopf hinweg bestimmen [3: 105]. 

В прозі, яка відтворює професійний світ 70-х років минулого століття вже можна 
зустріти і англіцизми, наприклад: Selfmademan[3: 49] – людина, яка сама вибилась у 
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люди. Ця коротка проза багата і на терміни іншомовного походження, наприклад: Layout, 
Blindtext, Headline, Korrekturabzug, Baryt, Offset [3: 76]. 

Дуже часто в цих текстах вживається технічна термінологія, а саме напівтермі-
ни, які використовуються в практичній комунікації. Перш за все ця термінологія з га-
лузі машинобудування, металургії та механіки: Bohrmaschine, Werkstück, Baugrube, 
Hebeltätigkeit, Kurbelwelle, Kofferraum, Kühlerhaube, Kranwagen, Hobel, Schwenkwerk 
[3: 136-138]. Зустрічаються і слова, які характеризують види оплати праці: Akkordsatz, 
Akkordarbeit, Lohnabhängige [3: 71]. Типовим є метафоричне зображення життя і праці 
людини: „Ich bestehe aus Zahlen, Daten und bin mir selbst egal“[3: 78]. Слід зауважити, 
що робітники не є однорідною масою. Одні хочуть перед усе багато заробити, а інші 
виступають за поліпшення умов праці. Не випадково у текстах зустрічаються такі слова, 
як: „Überstundenjager“, „mit gewissem Bildungshunge, Refa-Mann mit der Stoppuhr. Але 
переважна більшість виступає за легку, не монотонну роботу, яка була б не шкідливою 
для здоров’я: ... unsere Arbeit sei “leicht und abwechslungsreich und vor allem nicht so 
gesundheitsschädlich“[3: 57]. 

Коротка проза не позбавлена і експресивних синтаксичних конструкцій. Наприклад: 
Von den fünfzig machen fünfzehn keine Überstunden “[3: 61]. Але слід звернути увагу на те, 
що більшість речень є простими, дуже мало поширених означень, довгих складно-під-
рядних речень. І це зрозуміло, тому що більшість авторів були не зовсім грамотними.

В газетній публіцистиці об’єднаної Німеччини часто зустрічаються статті молодих 
спеціалістів, які розповідають про свій професійний шлях. В одній із статей зі студент-
ського журналу UNI під назвою „Miles and (much) more“ з рубрики «Радник на підпри-
ємстві» випускник зі спеціальності «Економіка підприємства» ділиться своїми успіхами 
у трудовій діяльності. Спочатку він, як і всі, розумів: Die Berufswelt steht einem offen, aber 
genaue Vorstellungen von einem Traumberuf gibt es nicht “[4: 8]. 

Але дещо про свою майбутню професію він знав точно, з одного боку, що це буде не 
легко, тобто «робота до упаду, ніякого особистого життя» ( „Arbeiten bis zum Umfallen, 
kaum Privatleben und ständiger Leistungs- und Termindruck“)[4: 8], а з іншого, що це пови-
нен бути міжнародний, скоріш за все мультинаціональний, колектив з горизонтальною 
ієрархією („Abwechslungsbereich sollte es sein, ein junges Team mit netten Kollegen, flache 
Hierarchien und vor allem eins: international“)[4: 8]. В обох цих прикладах ми зустрічає-
мося з емфазою, яка створена за допомогою інверсії і таких речень багато.

Далі він приводить дійсні вимоги до претендентів у об’явах про вакансії: „...in 
einem multinationalen Umfeld bewähren möchten und fließend Englisch sprechen“ і також 
„...anderen Kulturen und Verhaltensweisen gegenüber aufgeschlossen sind“[4: 8]. Тут вже 
йдеться про міжкультурну комунікацію.

У наступних рядках він передає свій емоційний стан, після того, як приступив до 
роботи: Mein Einstieg in die Welt des IT-Consulting ... war sehr gut organisiert. Der Wurf ins 
kalte Wasser blieb au[4: 8]. Метафоричне „der Wurf ins kalte Wasser blieb aus “ пояснює, 
що він добре приготувався до своєї майбутньої роботи, і нічого несподіваного та при-
голомшливого не відбулося.

Замість слова „Karriere“ автор пише слово „Laufbahn“, яке у даному контексті вжито 
у переносному значенні. Повідомлення про наступне місце роботи відбувається в образ-
ній формі: Nächster Halt: Paris [4: 10]. Про необхідність поновлення знань з французької 
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мови він також повідомляє за допомогою метафоричних засобів „mein leicht angestaubtes 
Schulfranzösisch einer Frischzellenkur unterzogen werden musste“[4: 10]. «Припорошена 
пилом шкільна французька», як і необхідність покращення знань з цієї мови, передається 
автором з іронією, підкреслюючи, що труднощі ці тимчасові, і це не змінить його став-
лення до роботи. Далі, у тому ж стилі, він повідомляє про своє життя «на валізах»: Wenn 
man immer aus dem Koffer lebt, fühlt man sich schon etwas entwurzelt[4: 11]. Але й у цих 
словах не звучить негативне ставлення до такої ситуації, а розуміння ситуації. Крізною 
лінією відслідковується надія на краще. Часті запозичення з англійської мови підкрес-
люють спорідненість професій у країнах Європи, наприклад: IT-Consultant, Prinzipal-
Consultant, Senior-Manager. У кінці своєї статті автор наголошує на тому, що найважли-
вішим для нього є ознайомлення з іншими людьми та культурами і можливість так жити 
далі: die Möglichkeit, viele Menschen aus anderen Branchen, Ländern und Kulturen kennen zu 
lernen und mit ihnen zusammen arbeiten zu können[4: 11]. 

Порівнюючи «індустріальну прозу» другої третини минулого століття та публіцис-
тику початку нового тисячоліття, можна зробити висновок, що ці два різні жанри мають 
дещо спільне у стилістичних можливостях вираження ставлення до своєї професійної 
діяльності. Погляди на професійну діяльність у минулому і нашому столітті претерпіли 
зміну в культурному аспекті. З приведених прикладів видно, що в «індустріальній про-
зі» людина незадоволена своїми трудовими відносинами. В публіцистичній статті, хоча 
автор і стикається з труднощами, він має надію на краще. Це відтворено стилістично: 
від сарказма в короткій прозі до легкої іронії в журнальній статті. Якщо в оповіданнях 
слова іншомовного походження вживаються з деякою фамільярністю, то в публіцистиці 
це вже є доказом міжкультурної комунікації. Для обох жанрів типовим є вживання фра-
зеологізмів і метафор. Синтаксис публіцистичного твору є більш експресивним, у той 
час як автори короткої прози більше досягають впливу на читача лексичними засобами. 
Можна вважати, що дослідження типових і не типових стилів та жанрів у їх порівнянні є 
доцільними, тому що вони відкривають нове в стилістиці і культурі в цілому.
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ПрЕдмЕтнЫй мир КаК СрЕдСтво вЫраЖЕниЯ  
КонЦЕПЦии романа в.наБоКова «маШЕнЬКа»

Статья посвящена исследованию предметного мира раннего набоковского романа 
«Машенька». Детально проанализирована взаимосвязь предметного мира с хронотопом 
романа. В статье исследуются функции и значение предметов в соответствии с осо-
бенностями временных этапов.

Ключевые слова: предметный мир, хронотоп, параболическая модель времени Ори-
гена, мотив тупика, функции предметов.

Стаття присвячена дослідженню предметного світу раннього набоковского роману 
«Машенька ». Детально проаналізовано взаємозв’язок предметного світу з хронотопом 
роману. У статті досліджуються функції і значення предметів відповідно до особли-
востей тимчасових етапів.

Ключові слова: предметний світ, хронотоп, параболічна модель часу Орігена, мо-
тив безвиході, функції предметів.

The article deals with objective world of Nabokov’s early novel “Mashenka”. The 
relationship between the objective world and the chronotope of the novel is analyzed in detail. 

Key words: objective world, spatial-time parabolitic model of Origen, motif impasse, the 
function of the objective. 

Проза В.Набокова – одна из ярчайших страниц в литературе ХХ века. Он открыл 
новые возможности художественного осмысления действительности. Его творчество до-
статочно хорошо изучено в литературоведении. К числу наиболее содержательных ис-
следований набоковского наследия относятся труды А.Долинина, Б.Аверина, Ю.Левина, 
С.Давыдова и др. Но именно потому, что мир набоковских романов многогранен, это 
дает возможность обратиться к проблемам, которые остались вне поля зрения, или были 
недостаточно изучены. К числу проблем, требующих дополнительного внимания лите-
ратуроведов, можно отнести и своеобразие изобразительной манеры Набокова, поэтому 
актуальность данной темы исследования не вызывает никаких сомнений. 

Становление изобразительной манеры В.Набокова относится к периоду работы 
над первым крупным произведением писателя – романом «Машенька». По мнению 
Б.Аверина, это произведение стало моделью всех последующих романов В.Набокова. 
Эта мысль перекликается с утверждением В.Ерофеева о том, что первый набоковский 
роман может быть рассмотрен как завязь будущего метаромана. В «Машеньке» начинает 
формироваться фабульная структура метаромана, основные линии конфликта метаро-
манного «я» с миром. 

Важную роль в этом процессе играет детализация изображаемой действительности. 
Предметный мир в романах Набокова рассматривался литературоведами с разных точек 
зрения. Такие исследователи, как В.Полищук, А. Яновский считают, что в первом романе 
©  Боровая А.Ю., 2011
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«Машенька» детали вещного мира были введены для достижения «эффекта реальнос-
ти». В.Полищук высказывает мысль о существовании вещей-доминант в художествен-
ной системе В.Набокова. Она отмечает такие значительные для характеристики роман-
ного мира приемы, как овеществление человека и одушевление предметов, создающие 
в тексте оппозицию «человек-вещь». Свое исследование литературовед строит на мате-
риале романа «Король, дама, валет» [9]. Тему функциональности предметного мира на-
боковских романов затрагивала М.Медарич в работе «В.Набоков и роман ХХ столетия». 

Целью данной статьи является исследование предметного мира романа «Машенька» 
в связи с эволюцией отношений главных героев романа, представленной через призму 
вещей и предметов их окружающих. 

Изображенный мир в романе «Машенька» четко структурирован. Вещи выполняют 
характерологическую функцию, создавая стройный и логичный микромир, взаимосвязи 
и явления которого проецируются на отношения и чувства героев. Нельзя не согласить-
ся с утверждением Ю.Зайцевой о том, что Набоков рассматривает соотношение вещи и 
человека по принципу зеркального отражения. Все предметы, окружающие героев ро-
мана, приобретают определенный смысл и символическое значение и взаимосвязаны с 
хронотопом романа. Временная модель в романе Набокова представлена как отражение 
мира прошлого в настоящем [3]. На наш взгляд, временная организация «Машеньки» 
построена в соответствии с параболической моделью времени Оригена. Ориген пред-
лагал рассматривать человека в потоке времени, двигающегося в будущее к большому 
совершенству. Но нельзя достигнуть этого совершенства, не обратившись назад. Идея 
временной модели Оригена состоит в том, что человек, стремясь к безграничному со-
вершенству, одновременно углубляется и в прошлое, и в будущее [7]. 

С первых страниц романа мы знакомимся с главным героем в его настоящем време-
ни. Перед нами предстает унылая и серая жизнь Ганина в Берлине, пансион г-жи Дорн, 
в котором живет герой. Сам пансион представляет собой перевалочный пункт. Дом на-
ходится рядом с железной дорогой и настолько близко, что «день-деньской и добрую 
часть ночи слышны были поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что 
весь дом медленно едет куда-то» [6:6]. С одной стороны, железная дорога и пансион, 
воспринимаемый как дом на колесах, символизируют движение, возможность измене-
ния жизни, и в тоже время вся эта символичная динамика является для «потерянных 
теней» – жителей пансиона иллюзией изменения. Все они стремятся уехать из этого 
дома, но случай или нечто свыше распоряжается их судьбами. Ганин уже несколько раз 
откладывал свой отъезд из пансиона. Другой жилец пансиона – Алферов тоже ощуща-
ет временность жилья, но ожидает жену, чтобы она решила этот вопрос: «Ничего, как-
нибудь проживем. Квартирку наймем, дешевенькую. Она уж решит. А пока здесь по-
живем» [6:50]. Подтягин стремится как можно быстрее получить разрешение на выезд 
во Францию, но, потеряв паспорт с долгожданной визой, он обречен на гибель в этом 
пансионе. Вся жизнь еще одной жительницы пансиона, Клары, монотонна и однообраз-
на, в ней нет перемен, и сама Клара уже воспринимается как неотъемлемая часть пан-
сиона. Предметный мир реальности указывает на безвыходность ситуации, в которой 
оказываются герои. Застрявший лифт, где впервые читатель знакомится с Ганиным и 
Алферовым, символизирует будущее тупиковое положение обоих героев. Сравнение 
лифта с клеткой подчеркивает безысходность ситуации. Такое ощущение замкнутости в 
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реальном мире усиливает желание ее преодоления. Прихожая пансиона, переходящая в 
голый и тесный коридор, по ироническому выражению автора, ведущий в «трагические 
и неблаговонные дебри», бесконечные коридоры казенных учреждений, в которых бро-
дит Подтягин, желая быстро оформить визу, являются символами жизненного тупика. 
Неспособность Алферова отказаться от вина в последний вечер перед приездом жены 
приводит его к одиночеству, которое тоже является жизненным тупиком. И только Га-
нину удается вырваться из этого затхлого мира, но что ждет его впереди? Одиночество, 
чужбина? Смеем предположить, что это все тот же тупик. Детальное изображение жизни 
обитателей пансиона в настоящем временном пласте в романе раскрывает мотив тупика. 

Характерологическая функция предметов пансиона г-жи Дорн важна для понимания 
внутреннего мира героев. Так, например, письменный стол, который стоял в комнате 
Алферова, заваленный какими-то «карандашными чертежами», создает впечатление, что 
хозяин его – энергичная деятельная натура. Но в то же время все эти чертежи «без всякой 
технической точности» оказываются символом бессмысленной суетливости Алферова, 
его пустых попыток создать новую жизнь. Олицетворением насмешки над тщетными 
усилиями Алферова является жаба-чернильница, взирающая на всю эту суету сует.

Вертящийся табурет в комнате танцоров, их «балетные снимки», «раскрытый веер, 
и рядом с ним – грязный крахмальный воротничок», «щегольская тросточка», «нечистая 
шелковая рубашка с открытым воротом» - все это оставляет ощущение сальности, за-
тхлости и жеманности Колина и Горноцветова, нечистоплотности и театральной заку-
лисности их отношений. 

Образ Ганина – обитателя пансиона – статичен, лишен развития. Последовательно 
Набоков выделяет в его образе элемент кукольности. Он «вял и угрюм» и в нем «осла-
бла какая-то гайка». Сравнение с дрессированным животным подчеркивает жалкое 
и угнетенное состояние Ганина, его несвободу, а его поза еще раз акцентирует наше 
внимание на некоторой марионеточности героя. «В понедельник утром он долго про-
сидел нагишом, сцепив между колен протянутые, холодноватые руки, ошеломленный 
мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны – всю эту потом и пылью 
пропитанную дрянь, – и думал о цирковом пуделе, который выглядит в человеческих 
одеждах до ужаса, до тошноты жалким» [6:9]. Еще один важный элемент, дополняющий 
образ Ганина, с которым мы знакомимся в реальном мире, его тень, материализованная 
на киноэкране. Механичность проявляется и в отношениях Ганина с нынешней возлю-
бленной, Людмилой. Принимая правила этих отношений, Ганин начинает превращаться 
в механическую куклу, которой стала и сама Людмила. В портрете Людмилы много де-
талей, говорящих о ее неестественности: «желтые лохмы», «острые, словно фальшивые 
ногти», «пурпурная резина ее поддающихся губ». Ганин не может разорвать отношения 
с Людмилой, хотя для него в этой женщине уже давно «все противно». Близость Ганина 
с Людмилой Набоков определяет как «схватку механической любви». 

Такова жизнь главного героя в сером настоящем. Сам Ганин остро желает освобо-
диться от всего, что в настоящий момент составляет его жизнь. Именно в этот период 
Ганин, увидев фотографию любимой девушки из прошлого, начинает ожидать встречи 
с ней в настоящем. Это дает толчок к разрыву с Людмилой и вселяет надежду на обнов-
ление. Ожидание Машеньки остается только ожиданием встречи, и способствует изме-
нению, постепенному возрождению жизни в главном герое. Но возрождение это связано 
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не столько с будущими возможностями, сколько с возвращением его души в прошлое.
 Мир прошлого отражается во внутреннем мире и сознании сегодняшнего Гани-

на. Предметы из отраженного мира прежней жизни пересекаются с предметами из 
нынешнего бытия героя. Фотография Машеньки, ее письма, старые открытки, русские 
книжки – предметы, которые корреспондируют к прошлому Ганина, но находятся в его 
нынешнем реальном мире. С фотографии начинается его перерождение. Она выражает 
интенцию, желание освободиться от серой и скучной жизни. Живая Машенька так ни-
когда и не появится в реальной жизни Ганина, поэтому можно сказать, что Ганин увозит 
с собой некоторый символ надежды и веры в новую прекрасную жизнь. В воспоминани-
ях Машенька предстает как очень легкая, живая девушка. В реальной жизни Ганина мы 
видим только фотографию, фиксирующую ее прежний облик. Этот снимок выступает в 
качестве статичной детали ушедшей жизни, а в перспективном будущем Машенька – это 
скорее образ-символ, утративший свою человеческую реальность. 

Предметный микромир прошлого, запечатленный в воспоминаниях Ганина, зеркаль-
но отражаясь в системе микромира настоящего, выполняет не только характерологичес-
кую функцию, но и функцию предсказания. Рассматривая детали предметного мира про-
шлого, можно предсказать развитие отношений главных героев. Весь мир воспоминаний 
Ганина характеризует время встреч его с Машенькой и время их переписки. Память Га-
нина оживляет каждый момент их встреч, воссоздаваемый с помощью деталей предмет-
ного и природного мира Знакомство Ганина и Машеньки происходит в июле, где сумерки 
летнего вечера, наполнены звуками и пахнувшей хвоей. Жаркий июль, его яркие дни и 
теплые вечера – это начало их романа. Август, осенние нотки в природе, увядание жизни, 
«черная клубящаяся мгла» – все говорит о скором изменении отношений, а последняя 
встреча «в желтом потоке вечерней зари» в «дымном закате», в поезде, мчащемся меж-
ду двумя волнами «торфяного сероватого дыма», явилась символом будущего разрыва. 

Важной деталью предметного мира романа является дом, который символизирует и 
определяет состояние души героя. Образ дома в романе В.Набокова многозначен. Про-
шлое героя связано с его деревенским домом и с белой усадьбой как местом встреч с Ма-
шенькой. Настоящее представлено пансионом г-жи Дорн. Деревенский дом из воспомина-
ний героя представляет собой тихую пристань, уголок счастья, покоя и стабильности. Его 
дом «весело и спокойно глядел цветными глазами своих двух веранд», в гостиной стояла 
«белая мебель и на скатерти стола, расшитой розами, лежали мраморные тома старых жур-
налов, желтый паркет выливался из наклонного зеркала», на веранде лежал «камышовый 
ковер» [6:45]. «Янтарный паркет», «солнечные лужи», «цветной моток шелка», «солнечная 
прелесть комнаты» деревенского дома, где шестнадцатилетний Ганин выздоравливал по-
сле тифа, – все подчеркивало предчувствие счастья и ожидание любви.

 Возвращаясь в реальное время героя, мы видим, что Ганин, ожидая появления 
Машеньки, тоже чувствует себя выздоравливающим: он «ощущал первое вставание 
с постели, <…> смотрелся во все зеркала, белье и одежды казались необыкновенно 
чистыми…», он замечал «освещенный угол дома», «разноцветные рекламы», «повоз-
ку, нагруженную огромными связками фиалок», видел в «супротивном доме <…> в 
светлом янтарном провале <…> стеклянные искры, золоченые рамы» [6:69; 6:81]. Весь 
предметный мир Берлина, который герой воспринимает совсем иначе, чем это было в 
начале повествования, передает предчувствие обновления и счастья. Таким образом, 
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янтарный свет, солнце, золотые переливы, солнечные блики становятся в романе знаком 
счастья и надежды. Эта светоносность, обнаруженная Ганиным в сером мире чуждого 
ему Берлина, возвращает его к счастливым мгновениям юной любви. Уютный, живой и 
теплый дом резко контрастировал с той белой пустой усадьбы, где он встречался с Ма-
шенькой. Накануне отъезда Ганина в Петербург их свидание с Машенькой в пустом доме 
оказалось вестником «всех грядущих кощунств». Сам дом выглядит как некое забытое 
брошенное существо, мертвое снаружи и доживающее последний миг изнутри. Дом, в 
котором есть «мертвая мебель в чехлах», где «ставня отвернута», как лицо человека, и 
«хряснувшее стекло» разбивается во время драки, как человеческая сломанная кость, 
несет на себе отпечаток мрачности и одиночества. Этот дом кажется оболочкой чужой 
умершей души и предсказывает невозможность возрождения взаимоотношений героев 
в будущем. Усадьба, в которой встречались Машенька и Ганин является предвестником 
берлинского пансиона. Оставив в прошлом свой дом-пристань и Машеньку, Ганин стал 
одиноким скитальцем. Он безнадежно пытается вырваться из настоящего, отчаянно же-
лая и надеясь на обновление и обретение своей пристани в будущем. 

Пережитое заново прошлое возрождает в Ганине жизненные силы и в финале романа 
он предстает «здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу», замечает, что «солнце 
поднималось выше, равномерно озарялся город …». Примечательно, что за садиком, че-
рез который проходит Ганин, строится дом. Это еще одно строение, на которое автор об-
ращает внимание читателя и героя. Ганин видит «желтый деревянный переплет – скелет 
крыши», который «золотом отливал на солнце», он смотрит на «желтый блеск свежего 
дерева» и понимает, что «его роман с Машенькой кончился навсегда» [6:81]. Новый дом 
представляется символом той новой жизни, которую герой только желает обрести. Этот 
дом еще строится и, следовательно, все лучшее, что для героя связано со значением дома, 
ждет его впереди. Ганин оставляет берлинский пансион, «дом теней» без малейшего со-
жаления. Для него начинается новый этап жизни. Реальная Машенька, приезжающая в 
этот настоящий мир из прошлого никогда не будет той Машенькой, о которой мечтал 
Ганин. В финале романа автор оставляет героя, способного к перерождению, на пороге 
нового прекрасного будущего. 
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У статті простежуються жанрові особливості роману О.Толстого «Гіперболоїд 
інженера Гаріна». Визначено жанровий зміст твору, схарактеризовано його жанрові 
та стильові домінанти, провідні мотиви. Риси індивідуального стилю митця розкрито 
з урахуванням еволюції поглядів і творчого методу письменника, а також у зв’язках із 
літературними традиціями. 

Ключові слова: жанр, стиль, жанровий зміст, домінанта, хронотоп, традиція.
В статье рассматриваются жанровые особенности романа А.Толстого «Ги-

перболоид инженера Гарина». Определено жанровое содержание произведения, 
охарактеризованы его жанровые и стилевые доминанты, основные мотивы. Черты 
индивидуального стиля писателя раскрыты с учетом эволюции взглядов и творческого 
метода художника, а также в связи с литературными традициями.

Ключевые слова: жанр, стиль, жанровое содержание, доминанта, хронотоп, тра-
диция.

The article deals with the peculiar features of the novel by A.Tolstoy «Heperballoid of 
Engineer Garin»,  its genre and style dominants, the main motives. The features of individual 
style of the writer opened in the view of the evolution of thinking and creative method of the 
artist, as well as in connection with the literary tradition. 
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Творчість російського письменника О.Толстого (1882-1945) є напрочуд різнобарв-
ною та жанрово різноманітною. Дослідники (Ю.Кагарлицький, Б.Ляпунов, Н.Чорна, 
Л.Поляк, В.Ревич, Д.Ніколаєв та ін.) всебічно розглядали творчість письменника, акцен-
туючи увагу на проблемних питаннях мови, стилю, імагології митця, однак ґрунтовного 
аналізу жанрово-стильових особливостей у творчості письменника ще не було здійснено 
у сучасному літературознавстві. Тож ми маємо на меті провести детальне досліджен-
ня роману О.Толстого «Гіперболоїд інженера Гаріна», дослідити його жанрову природу, 
розглянути наративну структуру, виокремити жанрові домінанти та виявити їх вплив на 
ідіостиль митця.

Роман О.Толстого «Гиперболоїд інженера Гаріна» (1927) критики ХХ століття від-
носили до науково-фантастичного типу (Р.Нудельман, Е.Брандис, В.Дмитревський, 
Ю.Кагарлицький, Б.Ляпунов, А.Бритіков, Г.Гуревич, Ю.Рюриков та ін.), для якого ха-
рактерна орієнтація на високі досягнення наукової та технічної думки. Поряд із фантас-
тичними елементами у ньому існують наукові гіпотези, технічна фантазія, мисленнєве 
експериментування [1: 597]. Науково-фантастичний роман початку ХХ століття характе-
ризується протистоянням людини і природи, змалюванням науково-технічних відкрит-
тів, актуалізацією соціальної проблематики («Загублений світ» А.Конан Дойла, «Війна 
світів» Г.Веллса тощо). Дані ознаки присутні й у романі О.Толстого, однак, на нашу дум-
ку, для доробку письменника характерний жанровий синтетизм, у якому певні ознаки є 
домінантними. 

Наразі точаться дискусії щодо жанрового наповнення роману «Гіперболоїд інжене-
ра Гаріна». Наприклад, Н.Черная розглядала фантастично-соціальну складову доробку 
О.Толстого [5], Д.Ніколаєв вказує на авантюрний стрижень, притаманний романам пись-
менника [2]. Сам О.Толстой неодноразово наголошує, що «Гіперболоїд інженера Гаріна» 
науково-авантюрний роман («Наука и литература». – «Известия», 1934, 16 янв.), та дово-
дить різножанровість свого доробку (кожен розділ має певну жанрову домінанту). Тобто, 
жанрове наповнення романних форм О.Толстого викликає численні дискусії й наразі, що 
вказує на актуальність даної роботи. 

О.Толстой ґрунтовно підходив до відтворення часо-просторової площини роману: 
вивчав фізику, астрономію, геохімію, враховував інноваційні новинки, консультувався 
зі знаними науковцями тогочасся. Сюжет ґрунтується на реальних подіях: будівництві 
у 1922 році Шуховської вежі у формі вертикальних секцій-гіперболоїдів та розповіді 
знайомого Оленіна про інженера-будівельника гіперболоїда, який згодом загинув у Си-
біру. Однак письменник вносить потужний фантастичний струмінь і вибудовує оповідь 
навколо інженера Гаріна, який створює смертоносний промінь, що стає основою гіпер-
болоїда та здатний проникати далеко вглиб матерії. Схема винаходу детально виписана 
на сторінках роману та передана в кресленнях [4: 226-228]. Гіпотеза видобутку золота із 
Олівінового шару земної кори є несподіваною та фантастичною, оскільки не може бути 
ні доведеною, ні запереченою, що й додає евристичного зерна оповіді. Письменник по-
дає індивідуально-авторську історію розвитку землі, кладучи в основу теорію про періо-
дичне переродження Олівінового шару. «Земля снова будет, не переставая, прогреваться 
атомным распадом, чтобы снова вспыхнуть маленькой звездой. Это круговорот земной 
жизни. Их было бесчисленно много и бесчисленно много будет впереди. Смерти нет. 
Есть вечное обновление…» [4: 330]. Щоразу при перевиданні О.Толстой доопрацьовував 
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текст, вводячи тогочасні інновації. Однак попри фантастичні розробки, роман ґрунтуєть-
ся на реалістичному матеріалі. Це стосується не лише наукових гіпотез, але й загальної 
філософії та зображення характерів.

На думку дослідника наукової фантастики В.Ревича [3], фантастика цінна передовсім 
людяною, «людинознавчою» позицією, соціально-філософською складовою, оскільки 
вона досліджує поведінку людини в незвичайних умовах. Науково-фантастична гіпотеза 
О.Толстого стає не самоціллю, а платформою для соціального експерименту. Соціальна 
складова роману О.Толстого детально вималювана. Центральні персонажі уособлюють 
різні суспільні прошарки населення. Капіталістичний світ представлений образом хіміч-
ного короля Роллінга, його помічниці – Зої Монроз, російської емігрантки та неприми-
римого ворога соціалістичної ідеї, та його прибічників (Семенова, Тиклінського, Гастона 
Качиного Носа та ін.). Соціалістичний світ представляє слідчий Василь Шельга, який 
виконує службовий обов’язок та розкриває злочин, спортсмен Тарашкін, його вихова-
нець Іван (символ майбутнього у романі), інженери-дослідники (М.Манцев, О.Хлинов та 
ін.), діалогічно-монологічне мовлення яких слугує для трактування наукових положень. 
Центральним образом роману стає інженер-геній П.П.Гарін – винахідник смертоносного 
променя, надлюдина, що мріє отримати владу над світом. 

Значну роль у жанровому наповненні роману відіграє авантюрний сюжет, оскільки 
сюжетні перипетії розгортаються саме за авантюрною схемою. У «Гіперболоїді інженера 
Гаріна» створюються образи «сучасних авантюристів» – розумних, сильних, вольових, 
талановитих, аморальних та цинічних» [2: 185]. Герої-авантюристи за допомогою інно-
ваційних технологій намагаються підкорити світ. Авантюристами Гаріна та Зою Монроз 
робить не лише авторське мовлення, але й бачення другорядних персонажів. Авантюрне 
в романі поєднується із соціальним, однак соціальне виходить далеко за межі побутово-
го: мова йде про протистояння світів, ідей. Буржуазне суспільство в романі представляє 
«хімічний король», американський міліардер Роллінг, що вчинає злочини задля особис-
тої наживи, соціалістичне – слідчий Шельга, який намагається завадити йому.

Головним героєм роману є носій авантюрного зерна – інженер Гарін, який стає про-
міжною ланкою у суспільному протистоянні. У процесі розвитку сюжету Гарін із гені-
ального вченого, що намагається врятувати свій винахід від деструктивних дій Роллінга 
та його людей, обертається на божевільного авантюриста, для якого оточуючі – лише 
фігури у гарно розіграній партії. Психологічно персонаж не виписаний автором, його 
філософська позиція стає зрозумілою після ключових розмов із Ленуаром та Шельгою. 
Ленуар, університетський товариш Гаріна, готовий до жертовності заради ідей інжене-
ра: «Вы спросили – готов ли я на все, чтобы работать с вами… Конечно, ну, конечно… 
Какой же может быть разговор? Терять мне нечего. Без вас – будничная работа, будни до 
конца жизни. С вами праздник или гибель… Согласен ли я на все?.. Смешно… Что же – 
это «все»? Украсть, убить?» [4: 184]. Номінативною характеристикою сутності інженера 
є визначення «страшно»: «Вы страшно талантливы… блестящи… Вы страшно смелы. 
Ваш ум – аналитический, дерзкий, страшный. Вы страшный человек» [4: 184]. Ленуар 
захоплюється Гаріним і ставить за мету служіння йому, однак стає черговою жертвою 
гарінських планів. 

О.Толстой не розкриває соціальну природу авантюрної складової характеру персона-
жа, однак підкреслює, що саме певні суспільні умови призводять до пробудження даної 
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риси у Гаріна. Хоча герой змальований у негативному ракурсі, авторське ставлення до 
нього неоднозначне: іноді автор явно симпатизує персонажу. У протистоянні Роллінг –  
Гарін, письменник співчуває Гаріну, в антагонізмі з Шельгою – на боці останнього. Слід-
чий намагається осмислити і зрозуміти вчинки інженера, який викликає у нього сим-
патію, що інтуїтивно передається і читачу, оскільки читацька оцінка виходить саме від 
аналітики Шельги. «Шельга рассматривал его насмешливое лицо, ловкое тело, развалив-
шееся в кожаном кресле. Странный, противоречивый человек. Бандит, негодяй, темный 
авантюрист. Но от грога ли или от перенесенного потрясения Шельге приятно было, что 
Гарин вот так сидит перед ним, задрав ногу на колено, и курит и рассуждает о разных 
вещах» [4:304]. Цікавий співрозмовник, інженер-геній уміє нав’язати свою точку зору 
знайомим, схилити до прийняття потрібних рішень. Прикладом цього є готовність до 
самопожертви та беззаперечна відданість прибічників Гаріна – П’янкова-Піткевича, Ле-
нуара, Манцева. Навіть Шельга після листа від Гаріна залишає Союз і поспішає в Європу 
на допомогу. 

На різноплановості центрального образу неодноразово наголошували дослідники: 
«Письменнику вдається в одному творі поєднати протестантську і православну моделі 
зображення героя-авантюриста, зробити його одночасно і переможцем, і переможеним» 
[2: 191]. Авантюрист вступає у боротьбу зі старим світом, але зазнає поразки у зіткненні 
з новими віяннями, оскільки, на думку письменника, у новому світі немає місця авантю-
ризму. Тому головні герої роману – Гарін та Зоя Монроз, викликають у читача дуальні 
почуття. Письменник разом із читачем симпатизує їм у протистоянні з хімічним королем, 
однак засуджує за спроби підкорення світу та знищення безлічі невинних людей задля 
особистого збагачення.

Образ Гаріна є визначальним у вибудовуванні мотиву театру, характерного для рома-
ну. Винахідник уже не просто «артист», яким його бачить на початку оповіді Шельга, а 
маріонетка, що надумала стати лялькарем: «Я овладею всей полнотой власти на земле. 
Ни одна труба не задымит без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни 
один молоток не стукнет. Все подчинено, – вплоть до права дышать, – центру. В центре 
– я. Мне принадлежит все» [4:306]. Шельга називає плани Гаріна «фашиським утопіз-
мом», приреченими на поразку, хоча у персонажа є чіткий план дій, за яким розігрується 
сценарій.

Жанровою особливістю роману є наявність детективного сюжету, який передба-
чає протистояння добра і зла. Добро в романі сповідує радянський слідчий В.Шельга, 
який вступає у боротьбу із світовими злодіями. Даний образ дещо гіперболізований, що 
допускається канонами жанру фантастичного роману, коли позитивний герой є уосо-
бленням «абсолютного добра» і може здолати всі перешкоди на своєму шляху. Прин-
циповою відмінністю радянського слідчого є його «звичайність», яка проглядається пе-
редовсім у портретних характеристиках: «Шельга был хорошо тренированный спортс-
мен, мускулистый и легкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый, спокойный и 
осторожный. Он служил в уголовном розыске и спортом занимался для общей трениров-
ки» [4:146]. Авантюрна схема відтворює винятковість звичайного: Шельга вплутаний в 
авантюрний сюжет «по долгу службы». Його завдання – розслідувати злочин, вчинений 
«справжнім» авантюристом. Тіло, знайдене на дачі у березовому ліску неподалік від річ-
ки Крестівки, змушує Шельгу підозрювати «уголовщину в международном масштабе». 
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Відповідно до правил авантюрного роману О.Толстой не потребує раціонального мо-
тивування роздумів персонажа. Мотив таємниці стає сюжетоутворювальним фактором 
(письменник активно використовує фігуру замовчування), але письменнику потрібна не 
лише таємниця, а таємниця «державного, світового значення», і він одним абзацом змі-
нює масштаб. Зміна «масштабу» таємниці тягне за собою пропорційну зміну й інших 
складових авантюрного сюжету. Центральні персонажі також стають фігурами «світо-
вого значення», символічним уособленням людських вад.

Хоча в романі присутні ознаки жанру наукової фантастики, хронотоп вибудуваний на 
тісному переплетенні реалістичного і фантастичного шарів простору. Дія відбувається 
то в соціалістичній Росії, то капіталістичній Європі, то на утопічному Золотому острові. 
Художній простір роману то звужується до побутового, то розширюється до всесвітніх 
масштабів, то набуває форми невизначеної пустоти. Наприклад, події розгортаються у 
різних площинах: реалістичній (невелика дача на березі річки, французький готель «Ма-
жестік» тощо), фантастичній (детальне змалювання утопічного Золотого острова, його 
протистояння світу) та вічній (символічним є фінал роману, коли Гарін та Зоя Монроз 
опиняються на безлюдному острові, просторовому вакуумі, наодинці зі своїми розду-
мами). 

Художній час автором деталізується. Сюжет розгортається у 30-х роках ХХ століття, 
однак події, що знаменують даний період, мають місце у попередньому десятилітті: сві-
това війна, революція, громадянська війна. Час оповіді детально описаний у біографіч-
ній довідці про Зою Монроз: «Ее отец служил в императорской опере в С.-Петербурге. 
Восьми лет очаровательная малютка была отдана в балетную школу… Но вот – война, 
и Зоя Монроз с юным серцем, переполненным милосердия, бросается на фронт, одетая 
в серое платнице с красным крестом на груди… Революция. Россия предает союзников. 
Душа Зои потрясена Брестским миром» [4:166]. Час оповіді хронологічно виписаний та 
деталізований, правдиво змальовує реалії тогочасся та виконує імагогічну функцію, що 
додає фантастичному шару достовірності. 

Жанровою особливістю роману є його композиція, вибудувана за принципом кіно-
сценарію. Твір складається із 130 частин, кожна із яких є окремим структурним еле-
ментом, що змальовує певну подію. Автор активно користується прийомом монтажу, 
характерним для кінематографу. Роману притаманна швидка зміна подій, хаотичне про-
сторове переміщення, обрив сюжету на інтригуючих моментах. Авантюрно-пригодниць-
ка складова: погоні, переслідування, піратські рейди яхти «Арізона» додають динамізму 
сюжету та викликають зацікавлення у читачів. 

Кінематографічний прийом «укрупненого плану», що полягає у ґрунтовному висвіт-
ленні певних подій, дозволяє письменнику висвітлити найбільш значущі сюжетні ходи 
та закцентувати увагу на монологічно-діалогічному мовленні, у якому приховано жанро-
вий зміст твору. Укрупнено в романі портретуються персонажі, образи яких визначальні 
в конфлікті. Наприклад, сьома частина – сцена зустрічі Стася Тиклінського з П.Гаріним, 
за якою спостерігає В.Шельга. Тиклінський портретується автором із огидою, яку за за-
конами жанру повинен викликати у читача кримінальний елемент: «Это был массивный, 
средних лет человек, с нездоровой, желтовато-серой кожей надутого лица, с висячими, 
прикрывающими рот желтыми усами. Глаза спрятаны под щелками опухших век. На 
бритой голове коричневый бархатный картуз» [4:151]. Злодій мав «жырную красноватую 
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руку» з чотирма пальцями (мотив неповноцінності) та порівнювався із собакою (мотив 
полювання, що актуалізує тваринні мотиви): «Четырехпалый гражданин рассердился и 
тряс щеками, не говорил, а лаял, – но рука его на прилавке окошечка продолжала тре-
вожно дрожать» [4:151]. 

«Укрупнення» образу Гаріна ґрунтується на протиставленні: подається то в позитив-
ному, то у негативному ракурсі: «В это время к окошечку быстро подошел с бланком в 
руке красивый темноглазый человек с острой бородкой и, поджидая, когда место осво-
бодится» [4:151]. Гарін-завойовник викликає в оповідача суперечливі почуття і портре-
тується без симпатії: «Гарин, с мокрыми непричесанными волосами, без воротничка, в 
помятом и прожженном пиджаке, болтал какой-то вздор, жуя устрицы, – залпом выпил 
несколько стаканов вина» [4:353]. А його полонений, Роллінг, навпаки викликає у чи-
тача співчуття, оскільки він опиняється у становищі жертви. Зміна ракурсів оповідача 
покликана повноцінно відтворити фантастичний простір, наблизити його до існуючої 
реальності, надати подіям емоційної правдоподібності. 

Таким чином, роман О.Толстого «Гіперболоїд інженера Гаріна» ми визначаємо як 
фантастично-авантюрний роман-кіносценарій, у якому у пригодницькій формі відтворе-
но проблеми тогочасся. Роман характеризується фантастично-реалістичним хронотопом, 
що дозволяє всебічно відтворити соціально-філософську тематику та психологію героїв. 
Авантюрний сюжет дозволяє створити панорамний відбиток тогочасної доби, а герой, 
носій авантюрного зерна, впливає на амбівалентність сприйняття. 
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тЕма КоХаннЯ і СмЕрті
в творчоСті м. Богдановича і Б. ЛЕСЬмЯна

Стаття присвячена розгляду творчості білоруського поета М. Богдановича й поль-
ського поета Б. Лесьмяна в контексті слов’янських літературних зв’язків початку 
ХХ ст., у період посилення інтеграційних процесів, які засвідчили типологічний зв’язок 
світових літератур, їх плідний і багатогранний взаємовплив. Проводиться аналіз світо-
глядних і естетичних пошуків обох поетів, що обумовили безпосереднє звертання до 
теми любові й смерті. 

Ключові слова: поетика, символізм, рефлексія, фольклор, міфологія, кохання, 
смерть, світобудова, естетика.

Статья посвящена рассмотрению творчества белорусского поэта М. Богдановича 
и польского поэта Б. Лесьмяна в контексте славянских литературных связей начала ХХ 
ст., в период усиления интеграционных процессов, которые засвидетельствовали типо-
логическую связь мировых литератур, их плодотворное и многогранное взаимовлияние. 
Проводится анализ мировоззренческих и эстетических поисков обоих поэтов, обусловив-
ших непосредственное обращение к теме любви и смерти.

Ключевые слова: поэтика, символизм, рефлексия, фольклор, мифология, любовь, 
смерть, мироздание, эстетика. 

The article is devoted to examining works by Polish poet B. Lesmyan and Belarusian poet 
M. Bogdanovich in the context of Slavonic literary connections of the beginning of the 20-
th century, in the period of intensification of integration process which witnessed typological 
connection of the world literatures, their productive and many-sided reciprocal influence. The 
author carries out analysis of the outlook and aesthetic search of both poets, who stipulated 
direct inversion to the issues of love and death.

Key words: poetics, symbolism, reflexion, folklore, mythology, love, death, the universe, 
aesthetics.

«Любов і Смерть – одне» [6:56] – писав один з найвизначніших представників симво-
лізму російський поет Ф. Сологуб. І справді, мотиви взаємопроникнення любові й смер-
ті, трагічного розриву між духовним світом і реальністю стали домінуючими у творчості 
символістів, коли видимий світ сприймався як уява, створена індивідуальним духом. По-
езія символістів жила не дійсністю, а пошуками утраченої світової гармонії, тугою за 
ідеалом, який був недосяжний і цим особливо привабливий.

Художня свідомість білоруського поета М. Богдановича (1891 – 1917) і польського 
поета Б. Лесьмяна (1878 – 1937) у значній мірі сформована естетичною парадигмою сим-
волізму, вплив якого на їхній творчий розвиток досить сильний. Єдність кохання й смер-
ті – постійний предмет філософської рефлексії й поетичних переживань Богдановича й 
Лесьмяна, тісно пов’язаних з роздумами про вічність і час, призначення й роль людини.
©  Анапреєнко Н.Я., 2011
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Обидва письменникі ввійшли в літературу на початку ХХ ст., коли катастрофічність 
і кризисность епохи стали очевидними. Їхня творчість розвивалася в умовах реакції, в 
атмосфері гострих соціально-політичних конфліктів, песимістичних громадських на-
строїв. У такі часи загострюється інтерес до вічних тем, література звертається до них 
як до якихось непохитних основ існування. За словами Воскресеньскої М.А., цей період 
характеризується загальнокультурною переорієнтацією, коли «змістом мистецтва стає 
філософське осмислення граничних законів буття» [3:116]. Не приймаючи тодішній дій-
сності, Богданович і Лесьмян протиставили їй загальнолюдські духовні початки.

Єдність історико-літературного й культурного простору є немаловажним чинником 
у порівняльнім дослідженні художньої спадщини Богдановича й Лесьмяна. У творчості 
цих поетів спостерігаються модерністські тенденції, які охопили тодішній літературний 
процес, і в цьому контексті актуальним є питання про вплив на формування концепту-
альних світоглядних основ обох поетів філософії й естетики символізму, де тема кохання 
й смерті являється тим полем притягання, навколо якого будується проблематика поезії 
символістів.

Творчість таких літераторів, як Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме, 
О. Блок, А. Бєлий, В. Брюсов, К. Бальмонт, стала значним формуючим фактором для 
художньої системи М. Богдановича. Саме від них білоруський поет сприйняв і творчо 
осмислив дилему кохання й смерті, що несе в собі ґрунтовний концептуальний зміст. 

Богданович говорить про кохання як основу буття. З образами любові зв’язані пошу-
ки гармонії в житті, що вирішується через відчуття єдності з усім навколишнім світом 
природи. Поета притягали й ті моменти людського існування, коли оголюється сутність, 
починає правити неухильний закон буття. Кохання у його творчості тісно переплетена зі 
смертю («Мабуть, слід мені в землю себе поховати без жалю, // Аби втишити муки, забу-
ти оту, що люблю” [1:88], «Любов, похована в гробах, // Перемагла і смерті жах!» [1:95]).

Втіленням же всеперемагаючої любові являється образ жінки-матері, величної й са-
мовідданої, яка йдучи на великі страждання (і навіть на смерть), дає життя новій людині. 
Віршований цикл Богдановіча «Любов і смерть» присвячений саме такої любові. Мо-
тив, використаний поетом, навіяний сімейною драмою (спочатку смертю матері, а потім 
другої дружини батька, що заплатила життям за народження сина). З таємницею смерті 
особливою діалектикою містики зв’язана таємниця народження. Вихідним пунктом діа-
лектичної роботи в цьому напрямку служить основна ідея загадковості смерті: вона є 
народження в нове життя:

Так і тендітна та крихка кульбабка
Під вітром облітає, щоб могло
Їі насіння прорости й заквитнуть,
І тільки потім хирлява стеблина
Роскаже про життя, дароване дитю. [1:73]

У віршах цього циклу жінка показана як образ трагічний, якої, за словами білорусь-
кого літературознавця Л. Синьковой, «призначено потрапити на межу кохання, життя й 
смерті, де народжується дитина», а сам автор «співпереживає цьому приреченню жінки 
як жахливо-таємничому й сакраментальному» [5:8]. Однак любов – величне й самовід-
дане почуття – здатне перемогти навіть страх смерті: 
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А воно вже тремтіло
Там глибоко, життям потайним,
І в душі заяснило
Непогасним, священним огнем осяйним. [1:71]

Кохання духовно підносить людину, даючи йому можливість розчинитися в іншій 
особі, пізнаючи при цьому себе. Твори М. Богдановича стверджують ідею вічності цього 
самокоштовного почуття, його велику життєву й творчу силу. Автор проводить аналогію 
душевного буття людини із проявами Всесвіту. Життя народжується із тайників світобу-
дови й вертається назад, у космос, у визначений час. Людина з’являється в цьому світі за-
ради того, щоб відчути й зрозуміти його чудесну красу, щоб одного разу зазнати палючий 
вогонь кохання до жінки, яка зберігає в собі таємницю народження й смерті. Справжній 
ліризм і глибина почуття – характерні риси цих творів.

Б. Лесьмяну в розкритті теми кохання й смерті властиві містицизм і подвійність ви-
димого й невидимого світів, які знаходяться у нерозривному зв’язку між собою. Ціліс-
ність цих різних поетичних сфер пояснюється передусім гармонійністю й складністю 
внутрішнього світу самого автора. 

Смерть у віршах Лесьмяна нерідко з’являється як подія, уже завчасно пережита; ба-
гато чого відбувається на тому світі, і прибульці звідти жахливо реальні. Мерці подо-
рожують по сторінках його творів, складаючи невидиме могутнє джерело творчості й 
буття. Смерть − завжди момент загостреного відчуття життя:

Powiedz – schylona ponad mogiłą –
Śpiącemu w mogił obłędzie – 
Gdzie się podziewa to, co mną było,
A nigdy mną już nie będzie? («Kochankowie») [7:293]
Розкажи – та, що схилилася над могилою – 
Сплячому в божевіллі могил –
Де все те, що мною було,
І ніколи мною вже не буде? («Закохані»)1

Лесьмяновские мерці безпосередньо сусідять із красою, витоки якої − у її з’єднанні з 
любов’ю. Чітко визначивши, що походження реальності криється в жадобі більш боже-
вільної любові й краси, чим та, що дає нам земля, Лесьмян намагався задовольнити це 
прагнення створенням неземних образів:

Ty masz duszę gwiezdną i roztrutną.
Czy pamiętasz pośpiech pomieszanych tchnień?
Szczęście przyszło. Czemuż nam tak smutno,
Że przed jego blaskiem uchodzimy w cień?..
Czemuż ono w mroku szuka treści
I rozgrzesza nicość i zatraca kres?
Jego bezmiar wszystko w sobie zmieści,
Oprócz mego lęku, oprócz twoich łez... («Szczęście») [7:38]
У тебе душа зоряна i свавільна.

1 Тут і далі по тексту: переклад автора статті.
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Чи пам’ятаєш поспішність змішаних подихів?
Щастя прийшло. Чому ж нам так сумно, 
Що перед його блиском йдемо в тінь? ..
Чому воно в темряві шукає сутність 
І прощає небуття і втрачає межу?  
Його безмежність швидко в себе вмістить, 
Крім мого страху і твоїх сліз... («Щастя»)
Поет пише про недовговічність щастя й недосяжність ідеалу, прославляє прекрасне й 

сумує по ньому. Зникаючи з реального життя, любов і краса продовжують своє існування 
в снах, які стають формою буття ліричного героя. Межі почуттєвого й раціонального 
розуміння дійсності розсовуються, коли автор, уловлюючи психологічний феномен про-
тиріччя, фіксує відчуття, які пролягають у суміжній області між сном і явою. Наприклад, 
у російськомовнім циклі віршів «Василиса Премудра» «мудра царівна», яка одночасно й 
«життєподібна», і «та, якої немає», являється космогонічним символом всесвітньої гар-
монії й любові:

Я знаю суетность разгаданных заклятий
И дивно не хочу быть видимей Любви,
И, как она, живу – вне жизни, вне объятий!
Я – только сон во сне! Я – бред в твоей крови! [4]
Ідея смерті як зустрічі закоханих по той бік буття, у вічності, у творах Лесьмяна на-

буває дивно піднесений смисл, повертаючи нас до вихідних координат життєвості:

Coś tam o nas przez liście zaszeptało do cienia – 
Potoczyło się po drzewach – zrozumiało nas – i lśni...
W ustach twoich – tkwi chłodna odrobina znużenia – 
Więc pójdziemy do ogrodu! Poszukamy zmarłych dni!
Jest tam ścieżka znajoma – i jest drzewo za brama.
Czy pamiętasz, jak się idzie? Trzeba minąć cały świat!
Wdziej tę suknię, co wtedy!.. Włosy uczesz tak samo!
I pójdziemy do ogrodu... ty idź – pierwsza... Pójdę w ślad... («W nicość śniąca się droga») 

[7:173]
Щось там тіні крізь листя прошептало про нас –
Покотилося по деревах – зрозуміло нас – і блищить…
На твоїх вустах – прохолодна крапелька утоми –
Так ідемо ж у сад! Пошукаємо зниклі дні!
Є там тропа знайома – і є дерево за воротами.
Чи пам’ятаєш , як треба йти? Треба обійти увесь світ!
Одягнися в це плаття, що й тоді!.. Волосся забери також!
І підемо в сад… ти йди – першою… Я піду слідом… («Дорога, що сниться в небутті»)
Ліричний герой Лесьмяна прагне не до розгадки, а до більш глибокого відчуття таїни 

смерті й кохання, коли саме в таку вирішальну мить він прозріває разом і свою, і світову 
долю. Спогад зближає серці закоханих до повного злиття – у їхніх душах, як у двох дзер-
кальних сферах, відбиваються всі картини прожитого, відроджені силою кохання, яке 
сильніше за саму смерть; і у втіленні позамежного світу – всемогутність цього почуття.
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Також слід звернути увагу на глибокі зв’язок творчості М. Богдановича й Б. Лесь-
мяна з міфологічною й фольклорною традицією. Відзначимо, що відродження загаль-
нокультурного інтересу до міфології й фольклору було відмітною рисою літературного 
процесу початку ХХ ст., коли використання міфологічних і фольклорних мотивів ви-
ступало і як прийом (неоміфологічні повіви, що йдуть від романтичної традиції, були 
обумовлені впливом модернізму), і як світовідчування (неприйняття творчою особою 
буржуазного світу як антиестетичного, усвідомлення кризи буржуазної культури як кри-
зи цивілізації в цілому).

Розкриваючи формули кохання й смерті М. Богданович і Б. Лесьмян використовують 
сюжети, образи й форми народного мистецтва. Подібне запозичення давало обом худож-
никам слова можливість єднання із самими глибинними шарами народної культури, осо-
бливостями народного світогляду й естетики. Але черпаючи сюжети й образи з вірувань, 
сказань і легенд, білоруський і польський поети переробляють їхній внутрішній, ідейний 
зміст для вирішення своїх художніх завдань.

На пісенно-народному мотиві нерівного й нещасного кохання заснована поема 
М. Богдановича «Максим і Магдалена», де своєрідно трансформовані мотиви любовної 
пісні-балади й героїчного епосу. Кохання простого селянина до дочки воєводи сприйма-
ється як бунт великого й справжнього почуття проти соціальної нерівності й викликає 
жаль до героя, присудженого за це до смерті («Люди добрі навкруги стоять, – // З болю 
серца розривається» [1:114]). Головний герой не кається, не просить милості й співчут-
тя – він грає на цимбалах, співає пісню про свій рідний край, про кохану, про своїх дітей, 
що зостануться сиротами. Цим автор твору виділяє головне – трагічну велич почуття, а 
сам мотив страти й образ розп’ятого Максима набуває героїко-епічний характер.

Як і в міфофольклорній традиції, у творчості Б. Лесьмяна смерть і кохання – це не 
звичайні повсякденні події, а великі космічні події, які оточує таємниця – таємниця сві-
тового закону, чергування життя й смерті, їх глибинної неподільності. 

Ремінісценції з індійської міфології організують сюжетну тканину в баладі Лесьмяна 
«Пурурава й Урваши». Слід зазначити, що індуїстська філософія розглядає цей світ як 
часове пристановище, місце випробувань для душі; існує безліч галактик і світів, схожих 
на наш, і всі вони підпорядковуються закону карми. Всесвіт проходить через ряд циклів 
розвитку, руйнуючись і створюючись заново. Цей світ – з його насолодами й страждан-
нями, добром і злом – неістотний, примарний. Нескінченності й всемогутності косміч-
них сил (справжньому світу) протиставляється ілюзія земного життя (тимчасовий світ).

Проблему стосунків людини як істоти ефемерної із природою всесвіту як вічною 
категорією Лесьмян показує символічно, використовуючи легенду про кохання земного 
царя Пуруравы й небесної німфи Урваши. Розгнівані цим небожителі (ганхарвы) при-
думали підступний план, як розлучити закоханих. Але для справжнього кохання не іс-
нує перешкод: Пурурава пройшов усі випробування, які поклали на його вищі сили, і в 
результаті одружився з Урваши й сам став одним із небесних духів. 

Автор наповнює твір поетичними символами, які задають читачеві імпульс для різ-
номанітних асоціацій і висновків:

1. Образ небесної жительки Урваши символізує таїну буття, це щось незвідане, яке 
для кожної людини являється метою досягнення.

2. Кохання Пуруравы до Урваши є знаком подолання межі між земним і трансцен-
дентальним світами:
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I tak uczył się nie być od nocy do świtu,
Aż się zbudził przy gwiazdach – bywalec niebytu. [7:66]
І так вчився не бути від ночі до світанку,
Що прокинувся при зірках – істота небуття.

3. Перехід обох героїв в потойбічний світ («до дивного струмкового лісу») − так ав-
тор стверджує думку, що смерті як такої немає, є тільки перевтілення з однієї форми в 
іншу: людина прощається з тілом, а не з душею, яка продовжує жити в нових умовах 
існування. 

В основу балади покладена циклічна концепція світу, згідно з якою, у будь-якому 
явищі теперішнього часу просвічуються його минулі й майбутні реінкарнації. Метамор-
фози, що відбуваються з головними героями (вхід у небуття, повне розчинення в приро-
ді) фіксують невловиму грань моменту перетворень одного в інше.

Цей твір − лірико-філософське пізнання складного питання про сутність людини у 
всесвіті. Тут, на землі, людина являється на мить, щоб заново розчинитися в тому вели-
чезнім і безмежнім існуванні. І смерть, і життя замикаються на универсум світобудови, 
де головною рушійною силою є кохання. 

Український дослідник творчості Б. Лесьмяна В.М. Василенко писав про нього, як 
про лірико-мислителя: «… почуття й переживання поєднуються у поета з уявленням про 
буття як переборення дисгармонії хаосу упорядковоною красою й мудро організованою 
різноманітністю одухотвореної людьскою присутністю світобудови, з усією ії таємничіс-
тю й дивовижністю” [2:102-103].

Таким чином, кохання і смерть тісно зв’язані в поезії М. Богдановича й Б. Лесьмяна. 
Цей взаємозв’язок створює емоційний запал, напруженість почуттів і глибоку філософіч-
ність, властиві творам обох піснярів. Факторами, які обумовили звернення Богдановича 
й Лесьмяна до теми кохання й смерті були естетика символізму, неприйняття дійсності, 
антифілістерський бунт, почуття драматизму, тривога за все живе.

У розкритті теми кохання й смерті виявилися демократизм і гуманізм білоруського й 
польського поетів, їх близькість до народних поглядів і світосприймання простих людей, 
які знають ціну й прекрасному, й сумному.
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СинтЕтичніСтЬ СтиЛЮ новЕЛіСтиКи г. КоСинКи

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей новелістики Г.Косинки, од-
ного із найвизначніших прозаїків 1920-х років. Змальовуючи драматизм історичної доби, 
письменник поєднав стильові риси реалістичної традиції із новими модерними пошука-
ми (імпресіонізмом та експресіонізмом). Таким чином, художньому світові Г. Косинки 
притаманні синтетичність та жанрово-стильова неоднорідність.

 Ключові слова: новелістика, стиль письменника, імпресіонізм, експресіонізм, син-
тез. 

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей новелистики Г. 
Косынки, одного из наиболее выдающихся прозаиков 1920-х годов. Изображая драма-
тизм исторической эпохи, писатель соединил  стилевые черты реалистической тради-
ции с новыми модернистскими поисками (импрессионизмом и экспрессионизмом). Таким 
образом, художественному миру Г. Косынки присущи синтетичность и жанрово-сти-
левая неоднородность. 

Ключевые слова: новеллистика, стиль писателя, импрессионизм, экспрессионизм, 
синтез.

The article deals with some characteristic features of the novels by G. Kosynka – one 
of the most outstanding Ukrainian writers of 1920-s. The author dramatically described the 
historical epoch. He combined the stylistic features of realist traditions with new modernist 
search (Impressionism and Expressionism). Thus, the art world of G. Kosynka has synthetic 
and genre-stylistic differences. 

Key words: novel, style of writer, impressionism, expressionism, synthes.

Творчість Г. Косинки (1899 – 1934) посідає одне з чільних місць у когорті найви-
значніших письменників українського “розстріляного відродження”, поряд із М. Хви-
льовим, В. Підмогильним, М. Кулішем. Кількісно художня спадщина митця невелика –  
тридцять новел та нарисів. Але недаремно В. Стефаник назвав його “сином із Дівич-
гори”. Західноукраїнський прозаїк теж залишив по собі небагато творів, але кожен із 
них – перлина в скарбниці українського слова. Г. Косинка продовжив традицію свого по-
передника, психологічно глибоко проникаючи в сутність буття людини, достовірно зма-
© Ленська С.В., 2011
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льовуючи складні перипетії національної історії. Кожен зразок малої прози письменника 
відбивають неповторність його індивідуального стилю, що включає багату образність 
і високу культуру слова, глибокий психологізм і ощадливість виразних засобів. Перша 
збірка “На золотих богів” побачила світ 1922 року, пізніше вийшли збірки “В житах” 
(1926), “Політика” (1927), “Вибрані оповідання”, “Серце” (1929).

Стиль Г. Косинки у різні періоди отримував найрізноманітніші оцінки літературоз-
навців: сучасники письменника, відомі критики І. Кулик та С. Щупак, розглядали його 
як імпресіоніста, нині цю думку підтримує В. Агеєва [1: 55] та Р. Мовчан [2]. Проте М. 
Наєнко визначає його творчість як неореалістичну, проте з елементами експресіонізму 
[3: 807]. Незважаючи на досить слушні розмисли і тонкі спостереження над творчістю 
Г. Косинки М. Жулинського, В. Агеєвої, Р. Мовчан, Л. Кавун [4; 1; 2; 5] та інших авто-
ритетних літературознавців, зауважимо, що вона ще далека від системного і всебічного 
наукового осмислення. Та, мабуть, вичерпаність теми і неможлива внаслідок плюраліс-
тичності у методологічних підходах  та складності художнього світу письменника. Нео-
днозначність літературознавчих оцінок нині потребує подальшого аналітичного пошуку, 
уточнень, спостережень над творами, які не потрапляли донині у поле зору дослідників. 
Тому метою даної розвідки є прагнення доповнити уявлення про  риси індивідуального 
стилю Г. Косинки, зокрема про репрезентативність ознак імпресіонізму та експресіоніз-
му у його прозі.

Мобільність, гнучкість, здатність демонструвати стрімку реакцію на найменші зміни 
в історичному, соціальному, філософському та естетичному контексті доби обумовили 
його пріоритетне становище малої прози в українському літературному процесі першої 
третини ХХ ст. Водночас  усе це вимагало від письменників вироблення нових кому-
нікативних стратегій, що дозволяли новелістиці взяти на себе роль лідера у створенні 
особливої, універсальної моделі світу, у творенні нової художньої мови, що утілювала б 
динамічну дійсність. 

Ідея синтезу, що оприявнилася вже у ранньому модернізмі, отримала подальший роз-
виток у мистецтві після докорінних змін в суспільстві 1917 року. Йшлося про радикальну 
зміну культурної парадигми, коли прокладався шлях до творчого експерименту і від-
чувалася до певної міри зужитість, вичерпаність традиційних жанрових та стильових 
моделей. В українській літературі сміливо прокладали шлях до нового Леся Українка, М. 
Коцюбинський, В. Стефаник, В. Винниченко та інші талановиті митці, проте відчутною 
була різниця між ними та новим поколінням письменників, що увійшли в літературу: П. 
Тичиною, М. Хвильовим, Ю. Яновським, М. Кулішем, О. Довженком. Ці письменники 
прагнули поєднати усе найкраще, що було накопичене попередньою літературою, з тим, 
що вона лише “передчувала”. Творча інтелігенція розглядала категорію синтезу як спро-
бу створення нового художнього організму, комплексний вплив складових якого значно 
перевищує просту суму його елементів.

Ідея синтезу виявлялася насамперед на рівні стильових і жанрових структур. Від-
бувався особливий, комплексний і якісно новий процес жанрової дифузії. Щодо епічних 
жанрів, слід відмітити “романізацію” новели, створення особливої синтетичної форми 
роману в новелах (“Чотири шаблі”, “Вершники” Ю. Яновського), творення кіноопові-
дання, кіноповісті (“Україна в огні”, “Зачарована Десна” О. Довженка) тощо. 
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Характер наративу, що змінився, установка на пошук більш адекватних форм зобра-
ження завихреної дійсності, перенос центру ваги на демонстрацію свідомості як осно-
вного об’єкта зображення, звідси – гранична увага до сповідальних форм, суб’єктивності 
зображення, – усе це призвело врешті до нівелювання традиційної сюжетності, дискрет-
ності хронотопа, підкресленої асоціативності, що відбилося у жанровій дифузії. У малій 
прозі Косинки відмітимо, окрім новел, що складають більшість у його творчості, наяв-
ність етюдів (“На буряки”, “Заквітчаний сон”, “Троєкутний бій”), оповідань, що тяжіють 
до повістевої структури (“Змовини”).

Щодо стильової дифузії, то на прикладі малої прози Г. Косинки спостерігаємо вза-
ємопроникнення, переплетення ознак імпресіонізму (фіксація миттєвих чуттєвих вра-
жень, розширення внутрішнього монологу персонажа, естетичне значення кольорів, за-
пахів, звуків, настроєва функція пейзажу, каталогізація чуттєвих компонентів) та експре-
сіонізму (трагічне переживання хаосу й абсурдності буття, демонтаж усталених понять 
і системи координат життя людини, тривожність і психологічна “розірваність” письма, 
тяжіння до одноколірності або різке контрастування мотивів, кольорів тощо) [6].

Традиційно новела “На золотих богів” розглядається у літературознавстві як зразок 
імпресіоністичної новели. Сучасник автора С. Щупак у 1930 році в’їдливо закидав Ко-
синці, що, мовляв, він пафосно оспівує селян, котрі захищають свої “осьмушки і об-
ніжки” від армії “золотопогонників”, тобто денікінців. “…ніде не натрапите в нього на 
оспівування боротьби за  колективні інтереси” [7: 48]. Нас цікавить новела не стільки 
як ілюстрація боротьби між певними соціальними прошарками чи політичними опо-
нентами, а з точки зору майстерності її написання. Для Косинки характерна діалогіч-
ність оповіді. Він неначе прислухається до гомону самого життя і записує все, що чує. 
Репліки персонажів перемежовуються репліками гомодієгетичного наратора. Мовлення 
останнього передає напругу боротьби (еліптичні, неповні речення, уведення вигуків), а 
мовлення персонажів наповнене народнопоетичними елементами (“Стоїть пшениця по-
толочена, серпа просить, а вони кров’ю поливають… Ой у полі жито копитами збито…”) 
[8: 45]. Загалом, можна погодитися з В.Фащенком, що “На золотих богів” і “Троєкутний 
бій” – “твори романтичні, з елементами імпресіоністичної стилістики” [9: 108]. Героїка 
боротьби, “билинність” у портретуванні Чубатенка і Сеньки-кулеметника, елементи на-
родної пісні, символічний образ сонця – усе це ознаки романтичного стилю, проте чут-
тєва достовірність, імпресіоністичність деталей у динамічному описі бою зближує твір 
із імпресіоністичною естетикою.

Дружина письменника Тамара Мороз-Стрілець згадувала: “Григорій Михайлович 
посміхався: “Я імпресіоніст? Ха-ха-ха! Відомо, що вираз “яскравий мазок” запозичений 
із малярства. В літературі я його розумію так: яскравий мазок, який тільки в сукупності з 
іншими мазками стає деталлю, яка сприяє створенню враження цілого, дійсно імпресіо-
ністичний, запозичений з малярства. Яскравий мазок, який в літературному творі несе в 
собі здатність викликати нові уявлення у читача, що сприяють більшій деталізації цілого –  
реалістичний, його походження – народна поезія” [8 : 598].

Новела “Заквітчаний сон”, присвячена М.К. Заньковецькій, має аукторіального на-
ратора, тобто такого, що подає власне сприйняття фабули. Сама форма пригадування сну 
передбачає автобіографічну суб’єктивність оповіді. Слово “снилася” , що відмежовує 
одну частину тексту від іншої, відіграє роль рефрену. Чуттєва суб’єктивність нарації, 
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асоціативність психологічно достовірно розкривають внутрішні переживання наратора: 
“… Снилося: кучерява Оленка – моя любов дитяча. Увечері, коли зорі цілуються, я хотів 
дитиною піймать на синій налигач місяць і напоїти з криниці моєї любові, а криниця 
моя тоді у яблуневому цвіту цвіла… І не піймав!...” [8: 65]. Ніжність спогадів наратора 
контрастують із жорстокістю дійсності: загинув коханий дівчини, а вона наклала на себе 
руки в тюрмі. Фінальна материна пісня і образ чорних коней, що переорали сон наратора, 
асоціюються із сумом, що навіює дійсність на наратора. Напруга другої частини твору, 
уривчастість і фрагментарність тексту свідчать про наявність експресіоністичної естети-
ки у новелістиці Г. Косинки. Тобто в даному творі імпресіоністична та експресіоністична 
стратегія синтезуються і взаємодоповнюються.

Відчуття тотальної роз’єднаності людей, самотності і страху характеризує естетику 
експресіонізму. Тонкий психолог, талановитий письменник Косинка не міг не відчувати 
драматизму і навіть трагічності подій, що відбувалися. Якщо у Хвильового діапазон став-
лення до дійсності сягав значної амплітуди: від захоплення “юнкою, що мчить бур’янами 
революції” у “голубу даль”, до “аулів загірної комуни”, і до катастрофи (“Санаторійна 
зона” та ін.), то стиль Косинки більш імпресіоністично легкий. Він не оспівував “нове 
життя”, а зображував його внутрішні конфлікти, драматизм. Це викликало численні на-
рікання з боку тодішньої критики, але письменник не відчув розчарування, як М. Хви-
льовий чи М. Куліш, бо від початку не захоплювався соціально-історичними змінами. 

Драматизм обставин життя виявляється у зовнішньому психологічному описі, у 
точній передачі стрімкого розмовного стилю мовлення персонажа, як-от в оповіданні 
“Змовини”: “Невимовний жаль застиг йому на скам’янілому обличчі так, що годі було 
змалювати його, обличчя те…

– Кінець, – прошепотів Рудик. – Кінець…” [8: 202],
“Рудик, упершись в голоблю воза, застиг; мислі, одна одну переганяючи, завихрили 

йому в голові, як ніколи до того:  не встигне яскраво промайнути одна думка, а друга 
вже підхоплює першу, вивершує кінець – а далі зринає третя – ще яскравіша… Мислі, 
здається Рудикові, вихрять, товпляться, а неспроможні зарадити горю” [8: 203]. Експре-
сіоністичність оповідання виявляється насамперед у психологічних деталях: справжній 
дбайливий господар, Петро Рудик і жаліє власних коней (ніколи батога не брав у до-
рогу), але й жене їх щодуху (у цьому виявляється його розпач перед розкуркуленням); в 
портретуванні персонажа: “Оксентій Кашуба звик бачити його завжди насмішкуватого, 
веселого, дотепного і не жалького на слова, а раптом – така велика зміна: обличчя сиво-
біле, ніби в п’яного, брови суворо стиснуті, вуста стулені… А на губах, помітив Кашуба, 
зашерхла в куточках піна” [8: 206]. Експресіоністичність у мовленні головного героя 
виявляється шляхом уживання неповних речень, уривчастості фрази, окличних речень. 
Розмовності і увиразнення психологічного малюнку героя надають фразеологізми (“роз-
метають нас, як ризи Христові”) та прислів’я: “ласкавими очима і гадюк чарують” [8: 
210], афоризми, наприклад, “панів проковтнули, а нас і не запиватимуть” [8: 207]. Не-
вдалі змовини найпершого багатія на селі Рудика і бідної вдови-поденщиці Мелашки 
виявляють глибокий розкол в соціальній структурі суспільства, дозволяють з’ясувати 
світоглядні позиції багатих (Рудик, Кашуба) і бідних (Мелашка Козленко), тобто досто-
вірно окреслити соціальне розшарування та особливості суспільно-історичної ситуації 
на селі напередодні колективізації. Г.Косинку сучасна критика засуджувала за симпатії 
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до куркулів. Сам письменник належав до найбіднішого селянства. І тяжку працю на за-
можних “хазяїв” відтворив у низці творів (“На буряки”, ). Але в оповіданні “Змовини” 
події розкриваються через призму бачення Рудика, котрий викликає якщо не симпатію 
читача, то хоча б повагу: добрий, дбайливий господар, він хоче зберегти своє добро від 
усуспільнення, але в оригінальний спосіб: віддати дочку Наталку за меншого сина най-
біднішої на селі вдови Мелашки Козленко і віддати у посаг усе добро. Змовини не від-
булися: Мелашка відмовилася. Тоді Рудик переховав на далекому хуторі цінні речі, а 
механізми знищив. Сон, який сниться Петрові наприкінці оповідання, теж експресивно 
виразний: весілля уві сні, згідно з українськими повір’ями, означає близьку смерть, ве-
лику печаль. Завершуючи у 1930 році таким чином твір, Косинка пророкував загибель 
рудикам у ході колективізації. Проте з тексту ми дізнаємося, що панів розграбували ще в 
1917 році, тож головний персонаж представляв середняків, які дійсно згинули в Сибіру, 
куди їх заслали як куркулів.

На думку Ю.Лавріненка, найкращою новелою Г. Косинки є “Політика” (1926). “Ця 
коротка психологічна студія, – зазначає літературознавець, – що йде до ядра проблеми 
і явища, написана дисциплінованим стилем, повним закованої внутрішньої енергії, мов 
скручена потужна пружина, яку актор раптом спускає вибухом у кінці твору. Це вже не 
імпресіонізм, навіть не Косинчин драматичний імпресіонізм, а новий стиль…” [10 : 400]. 
Погодимося, що стиль еволюціонує від імпресіонізму до експресіонізму, протилежного 
за емоційним ставленням до дійсності, авангардним стильовим напрямком, що вперше в 
українській літературі проявився у творчості В.Стефаника.

На думку М. Моклиці, експресіонізм – це напрям, метод і стиль модернізму, який ба-
зується на романтичному типі художнього світосприйняття в найбільш активному його 
прояві [11: 170]. Про послідовно експресіоністичну настанову українських митців, зо-
крема Г.Косинки, свідчить те, що вони зображують дійсність крізь призму свідомості 
персонажа як чи не єдину можливість споглядання за тим, що відбувається, себто йдеть-
ся про свідому деформацію картин дійсності, оперту на принцип суб’єктивної інтерпре-
тації, тяжіння до абстрактного узагальнення, алегоричності, загостреної емоційності, 
гротеску тощо.

“Навколишня дійсність у прозі Григорія Косинки – це світ дисонансів, гучних супер-
ечностей як у сфері суспільній, так і в людській душі. Експресивно контрастними по-
стають образи бунтівника Кості („Анархісти”), комуніста Собачки („Анкета”), отамана 
Божка („Десять”), які йдуть у життя зі своїми, часом взаємозаперчними, ідеями боротьби 
за людство, і тих, хто стає іграшкою у цій боротьбі, — зранених, незахищених, самотніх, 
загублених у вихорі подій простих людей, як-от: селянин Павло та його син Василь („Го-
лова ході”), „дізік” Корній („В житах”), брати Гандзюки („Гармонія”), родина Штурми 
(„В хаті Штурми”), бідна вдова Мелашка і куркуль Рудик („Змовини”). Конденсацією 
страждань своїх героїв та зболеним співчуттям до них автор виводить проблеми просто-
го селянина на рівень всесвітніх.

Продовжуючи традиції В. Стефаника, новеліст запозичує в нього характерну для 
експресіоністичного стилю “параболічну методу вислову” (за стислою розповіддю при-
ховується глибокий зміст). Розвиток фабули нерідко заступає хаотичне нагромадження 
сцен, подій, фрагментів розмов, які змінюються в нестримному калейдоскопічному русі. 
Особливої цінності набувають психологізація оточення і динамічні діалоги, які розкри-
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вають душевні стани людини на тлі швидкоплинних подій (“На золотих богів”, “В жи-
тах”, “Анархісти”, “В хаті Штурми”)” [12: 19-20].

Художній світ Г. Косинки, як і його індивідуальний стиль є синтетичним за своєю 
природою: у ньому переплітаються елементи неореалізму з елементами імпресіонізму та 
експресіонізму. Завдяки такій стильовій дифузії письменнику вдалося художньо виразно 
й яскраво виявити болючі суперечності свого часу і буття людини взагалі, психологічно 
достовірно розкрити образ розірваної дійсності через героїв.
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УДК 821.112.2(436)-32Майрінк.09
Бережанська Ю.В.

Львів (Україна)

ритм у маЛій ПроЗі гуСтава майрінКа

У статті розглянуті особливості ритмічної організації на різних рівнях короткої 
прози австрійського експресіоніста Густава Майрінка. Невід’ємними рисами ідиости-
лю письменника є принцип наслідування музиці, інкорпорування у текст нотного письма. 
Розглянуті прийоми монтажу, уривчасті внутрішні монологи, складні синтаксичні кон-
струкції (парцеляція, градація, самопереривання). 

Ключові слова: експресіонізм, Густав Майрінк, мала проза, ритмічна організація.
В статье рассмотрены особенности ритмической организации на разных уров-

нях малой прозы австрийского экспрессиониста Густава Майринка. Неотъемлемыми 
свойствами идиостиля писателя являются принцип подражания музыке, инкорпори-
рование в текст нотного письма. Рассмотрены приемы монтажа, отрывочные вну-
тренние монологи, сложные синтаксические конструкции (парцелляция, градация, 
самопрерывание). 

Ключевые слова: экспрессионизм, Густав Майринк, малая проза, ритмическая ор-
ганизация.

The article analyzes the rhythmic organization of short stories by the Austrian expressionist 
Gustav Meyrink. The methods of montage, fragmentary internal monologues, complex syntactic 
structures (parcelling, climax, self-interruption) have been observed. 

Key words: expressionism, Gustav Meyrink, short fiction, rhythmic organization.

Ритм прози як один із індикаторів стильової своєрідності твору, за висловом М. Гірш-
мана, “втілює авторську художню енергію, що організовує художнє ціле” [1: 120]. Саме 
ритм є “проявником” стильової специфіки, отже, одним із “носіїв” ідиостилю письмен-
ника. Спираючись на теоретичні студії М.М. Гіршмана, В.М. Жирмунського, А.В. Чиче-
ріна, розглянемо специфіку ритмічної організації короткої прози Густава Майрінка, що 
дотепер не було об’єктом докладного вивчення. 

Ритм є незамінним консолідантом художнього тексту, оскільки утворює сувору єд-
ність форми і змісту. Ритм, реалізований на всіх рівнях літературного твору, є необхід-
ною умовою формування замкненої, гармонійної системи. У контексті експресіоністич-
ного художнього напряму беззаперечним є надзвичайне піднесення ліричних жанрів. 
Водночас не можна залишати поза увагою чільне місце малої прозової форми [2: 522]. 
Філігранні структури короткої прози дозволили сконцентрувати в обмеженому просторі 
напружені інтенсивні ритми та компактність викладової техніки експресіонізму. Обира-
ючи лаконічні конструкції короткої прози, експресіоністи прагнули до “максимальної 
експресії у мінімальних формах” [2: 523]. 

На думку В. Жирмунського, основу ритмічної організації прози утворюють не тільки 
звукові повтори, але і різноманітні форми граматико-синтаксичного паралелізму [3: 107]. 
Звертаючись до специфіки прозового ритму, А. Чичерін наголошує, що вихідні позиції 
©  Бережанська Ю.В., 2011
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ритму сконцентровані “в поетичній будові мови, в інтонаційній та синтаксичній фор-
мі”, подальший розвиток – у чергуванні образно насичених уривків тексту, в повторах і 
контрастах тих чи інших тем, мотивів, образів і ситуацій, і нарешті підсумковий ритм – 
“у русі сюжету, у загальному характері творчості кожного письменника” [4: 161]. Таким 
чином, видається релевантним розглянути специфіку ритмічної організації на різних рів-
нях короткої прози Густава Майрінка.

На першому рівні малої прози Майрінка ритмізацію забезпечують конвульсивні 
фонетичні повтори та дисонанс. Термін “емансипація дисонансу” (“Emanzipation der 
Dissonanz”) був уведений в обіг культури ХХ-го століття реформатором музичної мови 
А. Шенберґом (Arnold Franz Schönberg, 1874-1951) і став яскравим вираженням духу 
епохи. Дисонанс розглядається як ключовий момент художнього світу експресіоністів. 
Емоційний екстремізм, нервовий, істеричний настрій творів Шенберґа – це унікальне, 
класичне втілення музичної естетики експресіонізму. Додекафонія – нова мова, но-
вий спосіб організації звукового простору, що втратив тонально-гармонічну інерцію. 
Т. Адорно вбачав в експресіоністичній музиці засіб руйнування сталих, мертвих тра-
дицій, які гальмували розвиток мистецтва ХХ-го століття. Атональність народжується 
з об’єктивної потреби у суб’єктивному вираженні “світу-в-собі”. Відтак дисонанс стає 
нормою “драми крику” (“Schreidramma”) Шенберґа. Крик залишається єдиною мож-
ливою реакцією людини, яка перебуває у стані нерозв’язного конфлікту зі світом, що 
знаходиться на межі розпаду. Жахлива дисгармонія звуків із характерною загостреною 
нестійкістю звучання символізує невідповідність внутрішнього і зовнішнього світу, уто-
пічність його ідей [5: 77–78]. 

В оповіданнях Майрінка трагічне експресіоністичне світовідчуття активно втілюєть-
ся через негармонійне поєднання звуків, порушення співзвучності. Алітерації шумних 
звуків яскраво візуалізують художній задум письменника: “Das ist der Selcher Schmel, 
/ Das ist der Selcher Schmel, / sa, sa / Selcher Schmel!” [6: 216]; “з ритмічного калатання 
серця вихоплюється стогін страху [...] гортанне, моторошне белькотання глухонімого: 
уґґ-ґер, уґґ-ґер... уґґ-ґер” (тут і далі переклад наш – Ю.Б.) [6: 27]. У малій прозі Майрін-
ка в фігурують підкреслено неблагозвучні імена персонажів: Сакробоско Хазельмайєр, 
А. Кньодльзедер, Мухаммед Дарашикох, Хамілкар Балдріан, Доміціан Дредребайзель 
та інші. Накопичення шиплячих звуків створює зловісне звучання: “Krschsch, Krschsch, 
Prschsch, Prschsch, Krschsch, Prschsch”, – ось так шумить дощ у тропіках в оповіданні 
“Чітракарна, шляхетний верблюд” (“Tschitrakarna, das vornehme Kamel” 1904). Таким 
чином, ключові ознаки експресіонізму – загострений дисонанс та естетика потворного 
знаходять яскраве відображення на фонетичному рівні творчості письменника.

На лексико-синтаксичному рівні для малої прози Майрінка характерні уривчасті не-
рвові ритми внутрішніх монологів, квапливий рух, повтори, парцеляція, самоперериван-
ня. Активно застосовується прийом монтажу: “Гучні, протяжні звуки одинокими совами 
проносяться сплячими вулицями нічного міста. А незримі руки демона сну, який між 
другою і п’ятою годиною ранку тихо-тихо підіймається з-під землі, нечутно виповзає із 
шаф та дверей. Боязкого поступу ранку він не розчув. Ось вже сонце витіснило у куток 
світло від його лампи…” [6: 239]. Теми смерті, відчаю та безвиході розкрито за допо-
могою прийому градації: “Загадкові пристрасні промови [...] молотком били по серцю, 
викликали по всьому тілу нестерпне тремтіння… Припиніть! Заради Бога, повітря! По-
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вітря! Все злилося в один клубок – звиваються тіла, пальці вчепилися у горло. Тупий 
біль… Смерть відриває плоть від скелета. Жінки падають на підлогу. Б’ються в агонії. 
Одна закривавленими нігтями розриває собі груди. У дзеркалах – відблиски чорних очей, 
їх стає все більше, вони заповнюють собою стіни” [6: 381]. 

Градація та антиклімакс хвильоподібно передають емоційний стан пацієнтів пси-
хіатричної лікарні в оповіданні “Хворі” (“Krank”, 1902): “Вітальня санаторію була як 
завжди переповнена – всі сиділи тихо і чекали здоров’я [...] всіх нас обтяжував час – ви-
смоктував, неначе поліп [...] Хлопчик укладав у коробку доміно [...] Коробка була запо-
внена, але одна штука виявилася зайвою. Знову із жадібною повільністю він взявся до 
роботи. Знову пройшла вічність. Ось зараз… зараз… Відчуття прийшло до мене звідкись 
із-зовні, кинулося до мене, немов кат. Однак їх постійно виявлялося то замало, то забага-
то. Чорні очі доміно, які я намагався укласти в труну…” [6: 235].

Прийом “потоку свідомості” в оповіданні “Навіювання” (“Suggestion”) демонструє 
конвульсивно-напружений, гарячковий та непослідовний рух думок і почуттів головного 
героя: “Отче наш! Чому Ти ніколи не казав мені, що існує життя після смерті? Я б ніколи 
не вбив! Чому ти не являвся мені у дитинстві?” [6: 395]. Запис у щоденнику наступного 
дня категорично протилежний: “Тепер мені все ясно. Зранку я запросив до себе лікаря 
Веттерштранда [...] розповім йому все, до найдрібніших подробиць, він вислухає мене і 
пояснить все про навіювання [...] звичайно, він подумає, що я збожеволів. А щоб удома 
він більше ні про що ніколи не думав – про це вже я потурбуюсь!” [6: 395].

Індивідуально-характерологічним способом членування мовного потоку у короткій 
прозі Майрінка є тире. Специфічний “афективний” синтаксис яскраво проявляється на-
самперед в оповіданні “Жах” (“Der Schrecken”, 1903): “Прокляття! Прокляття! Вирвати-
ся! – Розірвати зубами ремені! – Він би ніколи не скоїв цього вдруге! – Чому адвокат не 
сказав про це у суді? – Він не хоче зараз помирати – Не хоче… Не хоче! – Зупиніться! 
Заждіть! – Мені ще треба стільки сказати! – Це важливо! [6: 369–370]. 

Підкреслено короткі, лаконічні речення насичені зловісною виразністю в оповіданні 
“Шум у вухах” (“Ohrensausen”, 1903): “Посеред кімнати із безумною швидкістю оберта-
ється сіре сталеве колесо. Точильний камінь сатани все гуркотить – Невпинно – День і 
ніч. Поки не зупиниться час. Поки не розіб’ється простір” [6: 326]. На фоні такого моно-
тонного “кружляння” оповіді спантеличує стрімка та несподівана кінцівка: “Цей шум 
можна почути, якщо заткнути вуха” [6: 326].

Оповідання “Прокляття жаби – прокляття жаби” (“Der Fluch der Kröte – Fluch der 
Kröte”, 1903) нагадує музичну п’єсу, оскільки епіграф містить терміни “Breit, mässig 
bewegt und gewichtig” (“Широко, не надто швидко, повагом”) [6: 372], які задають темп і 
ритм твору. Оповідання побудоване у формі імітації поезії мейстерзингерів – середньо-
вічних німецьких поетів і співаків, які входили до складу цехових корпорацій. Строфіка 
і ритміка їхнього поетичного доробку були суворо регламентовані великою кількістю 
правил-табулатур. Одним із найпоширеніших є так званий “ткацько-прядильний” тон 
поезії мейстерзингерів. Оповідання Майрінка дійсно нагадує рух ткацького човника. Ав-
тор майстерно пародіює творчу манеру мейстерзингерів за допомогою прийому епіфори: 
“Дорогу до голубої пагоди осяювало спекотне індійське сонце – спекотне індійське сон-
це [...] Тисячоніг підбіг до великого каменя, там знаходилось місце, призначене для його 
танців – світле піщане місце – піщане місце. [...] і ковзав колами так, що всі, засліплені, 
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закривали очі – закривали очі [...] закони змінюються щодня, це знає тільки Індра – це 
знає тільки Індра” [6: 372–373]. Повтори буддистської мантри (“Om mani padme hum, Om 
mani padme hum”) створюють атмосферу сакральності. Так само побудоване оповідання 
“Мудрість брахманів” (“Die Weisheit des Brahmanen”, 1907). В обох оповіданнях окуль-
тну атмосферу раптово анулює несподівана сатирична кінцівка.

В оповіданні “Урна у Санкт-Жингольфі” (“Die Urne von St. Gingolph”, 1906) атмос-
феру невідворотності та приреченості забезпечують анафори: “Він – той, хто викрав у 
сутінках її дитя [...] Він притулився обличчям до хреста і слухав, затамувавши подих, 
шепіт її молитов. Він знав душу своєї дружини і знав, що вона прийде сюди. Він бачив 
це уві сні” [6: 173]. Автор майстерно відтворює стрімкий рух, симультанність подій та 
емоцій у свідомості персонажів: “Плач, хворобливий плач, звучав над нею – Під нею – У 
повітрі – У землі [...] Її дитя плакало – Десь там – Тут – Її пальці стискалися від смер-
тельного жаху” [6: 175]. 

На образному рівні ритмізації слід відзначити насамперед “мандрівних” персонажів 
у малій прозі письменника: це жорстокі вбивці Мухаммед Дарашекох і професор Кассе-
накарі, а також загадкове alter ego автора – доктор Сакробоско Хазельмайєр.

Наскрізні експресіоністичні лейтобрази (крику, апокаліпсису, катастрофи, сутінок 
людства, “шаленого міста” тощо) метафорично насичують простір художнього світу 
Майрінка, створюють неповторний образний ритм. Крім того, у центрі малої прози пись-
менника фігурує лейтобраз годинника. В оповіданні “Годинникар” (“Der Uhrmacher”, 
1926) химерна родинна реліквія, що передавалася із покоління у покоління містить лише 
“одну стрілку […] замість цифр – екзотичні квіти, тварини, навіть демони. І… Чотирнад-
цять поділок! Можливо, тому я завжди жив непослідовно...” [7: 100]. 

Майрінк протиставляє ілюзорний, марний час, у якому існують філістери, до справж-
нього, істинного існування: “…назад, у місто, до цих обивателів, одержимих здоровим 
глуздом, які постійно зайняті своїми нудними повсякденними справами, до цих безна-
дійно розсудливих небіжчиків, які тільки роблять вигляд, що живуть!” [7: 104]; “Гіп-
совий бюст нахилився і почав повільно падати… всі речі насправді падають повільно, 
просто люди про це не здогадуються, у них немає часу для таких спостережень” [6: 103]. 

Відтак, головний герой оповідання “Годинникар” усвідомлює істинну сутність буття 
за допомогою свого унікального хронометра: “із року в рік мій годинник відмірював 
мені трохи більше, ніж звичайні, дріб’язково скупі годинники, що трясуться над кожною 
секундою!” [7: 105]. В оповіданні “Нафта, нафта!” (“Petroleum, Petroleum!”, 1902) на-
ратор висміює суспільство, що живе у псевдо-часі абсурдних статистичних даних: “у 
вівторок об 11 годині 35 хвилин 16 секунд мине рівно 9 мільярдів секунд із того моменту, 
як винахідник подвійної бухгалтерії склепив повіки і вирушив на вічний відпочинок” 
[6: 338]. Твори Майрінка наділені власним ритмом, відмінним від анонімного “бюргер-
ського”. Фактично, він постулює несумісність існуючих суспільних відносин із вільною 
людською особистістю. Герої Майрінка – особистості, відірвані від суспільства і проти-
ставлені йому, звернені до самих себе. Головна мета письменника – вирватися із конвен-
ціональних часових рамок, зламати кордони обивательського часопростору.

Варто звернути увагу на образ “шаленого міста” у творчому доробку Майрінка. Пра-
га постає у вигляді привиду, царства, що не знає смерті. Люди, що його населяють – ляль-
ки-маріонетки. “Місто із таємничим серцебиттям” міцно тримає усіх своїх маріонеток, 
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маніпулює ними, немов ляльковод, від їхнього першого до останнього подиху. Прага 
Майрінка – це динамічне місто живої архітектури та бездушних особистостей, місто, 
насичене нічними репрезентаціями, сугестивними звуковими деталями, пульсуючими 
експресіоністичними ритмами: “Процесія, яку неможливо охопити поглядом, наближа-
ється, всі йдуть в ногу, в такт, аж земля тремтить” [6: 206]. 

Чільне місце у творчості Майрінка займає і експресіоністична лунарна метафорика. 
Місяць як реалізація людської інтуїції, а не практичного розуму, є центральним обра-
зом короткої прози і таким чином упорядковує художній світ письменника. Важливою є 
характерна символіка сутінок. Практично всі оповідання Майрінка починаються у час, 
“коли сонце зникає за пагорбами, і на землю спускається могильна пітьма…” [6: 111]. 

Ще одним визначальним елементом короткої прози Майрінка є музика. Характер-
ною особливістю творчості експресіоністів стає синтез мистецтв, відкритість, полі-
центризм, багатозначність художньої системи [8: 178]. Феномен міжвидового синтезу 
знаходимо, наприклад, у малярстві (роботи “Танцівник на канаті” П. Клее, “Голова тан-
цівниці” Е. Кірхнера, “Танець життя” і “Танець смерті” Е. Мунка. Літературна мова та-
кож активно вбирає імпульси інших видів мистецтва. Важливою прикметою ідиостилю 
Майрінка є інкорпорування нотного письма. Так, оповідання Майрінка (“Вівцеглобін” 
(“Schöpsoglobin”, 1906), “Людина на пляшці” (“Der Mann auf der Flasche”, 1904) та інші) 
містять музичні терміни (fortissimo, unisono, basso ostinato), а також графічні вкраплення 
нотопису, що налаштовують читача на відповідний ритм. Письменник буквально спо-
нукає читача підійти до музичного інструменту і зануритися в атмосферу оповіді. Так, 
нагромадження атональних акордів, запропоноване автором на початку оповідання “Лю-
дина на пляшці”, є передвістям хворобливо-трагічної кінцівки твору.

Принцип наслідування музиці експресіоністи активно перейняли із філософської 
системи Ф. Ніцше. Ядро “філософії життя” складають категорії становлення і зростання, 
потягу (“Trieb”) і незмінного руху вперед [9: 114]. У цілому, ідея руху є центральною 
у творчості експресіоністів і знаходить втілення як в буквальному сенсі (мотив ман-
дрів), так і в переносному (бунт проти традиційних форм і канонів). Безпосередньою 
формою руху у Ніцше є танець. Це вивільнення всесильного демона, бурхливий потік 
вітальних сил, втілення життя без раціональних ланцюгів моралі і суспільства. Це рух 
без певної мети, рух заради руху, хаотична сфера Діоніса, яка прагне зруйнувати, пі-
дірвати світ правильних форм, створених його антиподом Аполлоном. Так, незмінним 
лейтмотивом малої прози Майрінка є бурхливі танці різноманітних народів світу, що є 
ознакою експресіоністичного ескапізму та екзотизму: “Етелька Хорват, чорнява угорка, 
відстукує підборами заключні такти химерного чардашу” [6: 47]; “Євангелістська моло-
діжна спільнота танцюватиме на моїй могилі протестантське провіденціальне фандан-
го” [6: 161]. Оповідання Майрінка пронизують звуки шаленого канкану і тарантели, а 
рухи персонажів нагадують “танок святого Вітта під рваний ритм беззвучної какофонії” 
[6: 69]. Екстатичні ритуальні танці, інвокації та шаманські практики є важливими засо-
бами гротескного зображення, втілення категорій потворного, болю, страждання, руй-
нування: “Ніякий це не танок – більше схоже на конвульсії [...] ледве не вивихнув свої 
худі кінцівки в суглобах [...] чи то пантоміма, чи то танок [6: 253]. У центрі уваги автора 
знаходиться ще один музичний феномен – джаз. Музика, яка заснована на імпровізації 
та регтаймі (дослівно “рваний ритм”) і сягає корінням африканської культури, займає 
чільне в художній системі Майрінка. 
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Наприклад, в оповіданні “Джазовий птах” (“Der Jazz-Vogel”, 1930) музика уподібню-
ється першозвуку, всесвітній силі творення: “Творчі першопричини усіх форм – це зву-
ки. Звуки не чутні нам, наше вухо на них просто не налаштоване [...] Музика – магічна 
країна, звуки володіють ключем до таємничої гармонії сфер” [7: 142]. Що ж стосується 
власне мистецтва джазу, це жахлива руйнівна сила: “Коли я слухаю джазовий оркестр, я 
дивуюся, як така музика миттєво не спричиняє радикальних деформацій у тілах слуха-
чів” [7: 144]. 

В оповіданнях Майрінка музика виступає як світ марень в екстатичному діонісів-
ському сп’янінні, втілення хаосу та забуття: “…це була справжня вакханалія смерті, екс-
татичний танець душі, яка передчуває свою невідворотну загибель” [6: 84]; “Він занурює 
у неї пальці, і там щось деренчить, немов басова струна [...] я вже бачу блискучі струни, 
що тягнуться від ключиць повії до її стегон. Жінка-арфа!” [6: 71]. Музиці і танцям при-
таманне щось гріховне, хворобливе, потворне. Саме такою є пісня скаліченої жертви ана-
томічного експерименту з оповідання “Кабінет воскових фігур”: “Ich att einen Ka – me –  
la – den ei – nen – bee – seln finx du nit. Iiii ha – ejheeh – hahehaa – he eiije – hee – e jiii hu 
ji” [6: 124]. 

Ритмізація на мотивно-тематичному рівні оповіді дає нам підставу виділити окре-
мі цикли малої прози письменника. Це насамперед містичні оповідання (так звані 
“Schauergeschichten”). У центрі уваги автора – мотиви жаху, анатомічних фрагментів, 
ізольованих органів, фізіологічних аномалій і патологій, антропоморфної архітектури. 
Значний масив короткої прози письменника становлять оповідання із зображенням оні-
ричних станів, галюцинацій, божевілля. У цих творах фігурують фатальні жінки, ви-
тончена помста (насамперед мотив задухи), ірраціональні, гротескні образи, ресторанні 
та карнавальні мотиви, тощо. Окремо слід виділити “празький” цикл оповідань Май-
рінка. Чільне місце у творчому доробку письменника займає анімалістичний цикл. У 
“тваринних” оповіданнях алегорично зображені австрійські філістери, лікарі та офіцери, 
фігурують яскраві гротескні образи, а також порушуються фундаментальні філософські 
питання безсмертя та перевтілення душі. Важливе місце у творчості Майрінка належить 
малій прозі із антивоєнним спрямуванням, а також так званим “пророчим” оповіданням, 
у яких письменник у похмурих тонах змальовує майбутні наслідки технічного прогресу 
та медичних експериментів. Захоплення письменника східними культурами та релігій-
ними вченнями знайшло яскраве втілення у циклі екзотичних оповідань. Центральною 
темою є конфлікт Заходу і Сходу; далекі, химерні і невідомі світи – Єгипет, Персія, Індія 
або Тибет, – протиставляються сучасному індустріалізованому місту. 

Таким чином, характерною особливістю експресіоністичного мистецтва є яскраве 
втілення межової поетики, взаємопроникнення та взаємодія різних художньо-естетич-
них систем. Трагічне світовідчуття, загострений дисонанс епохи поєднані із пошуком 
вищої гармонії. З метою виявлення енергії, експресії слова, ускладнюється ритмічна ор-
ганізація оповіді. Саме таким чином мистецтво експресіонізму намагається пробудити 
людство від летаргічного сну, висвітлити найпотворніші сторони життя суспільства. 

Ритмічний рисунок малої прози Густава Майрінка цілком відповідає естетичним 
канонам експресіонізму. Какофонія та дисонанс, підкреслені диспропорції художньої 
системи, прагнення вирватися із вульгарного бюргерського життя, гранична виразність 
кожного звуку, музично насичені лейтобрази задають специфічний “пульсуючий”, “кон-
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вульсивний” ритм оповідань. Дослідження особливостей ритмічної організації короткої 
прози Густава Майрінка є продуктивним шляхом аналізу прикмет експресіоністичної 
поетики у творчому доробку письменника. 
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In the article the attention is accented on intersubjectivity of V. Rozanov. Objecting of 
V. Rozanov against canon interpretation of Russian literature is examined. In the center of 
attention is critic’s reconsideration of Pushkin’s creativity.

Keywords: criticism, interpretation, intersubjectivity, paradox.

Постановка проблемы. В последнее десятилетие явственно обозначился интерес 
к изучению критического текста. Об этом свидетельствуют исследования Р. Громяка, 
М. Зубрицкой, С. Яковенко и др. Вместе с тем, ряд аспектов указанной проблемы еще 
остались недостаточно изученными, в частности, рассмотрение особой модели крити-
ческого текста. В этом плане, с нашей точки зрения, примером такой модели является 
критический текст В. Розанова.

актуализация проблемы заключается в том, что рецепция пушкинского текста в 
критической рефлексии В. Розанова рассматривается в контексте интерпретации автор-
ского «я» критика.

Цель данной статьи показать, как критическая рефлексия В. Розанова модифициру-
ет классическое представление о феномене А. Пушкина и роли его творческого наследия 
в русской культуре.

В. Розанов был явлением не просто органически связанным с русской литературой 
XIX в., но и естественным продолжателем ее радикальных традиций. Самоощущение 
этого «великого парадоксалиста» отразило разрыв между XIX и началом XX в. В. Ро-
занов демонстративно противопоставлял свое «я» всей предшествующей литературе и 
пытался доказать всю тщетность ее моральных императивов и ложность нравственных 
идеалов. Это было его внутренней поведенческой установкой: ибо, как отмечал Ю. Лот-
ман, каждый человек в своем поведении реализует не одну какую-нибудь программу 
действия, а постоянно осуществляет выбор, актуализируя какую-нибудь стратегию из 
обширного набора возможностей [1].

В статьях В. Розанова о русской литературе отражено все разнообразие его художе-
ственных приемов: стилистическое новаторство, парадоксальность и множественность 
точек зрения, эстетический экстремизм.

В. Розанов играл со своим читателем в игру, провоцируя его на возмущение или скан-
дал. Ведь восприятие искусства как самоценного, традиция игрового, комбинаторно-
синтагматического начала в русской литературе почти не получила развития. В статьях 
скрывается гротескная, розановская реальность текста. Происходит некое мифотворче-
ство, точнее, попытка деконструировать предыдущий опыт мифологизации и переписать 
традиционные понятия, такие как Бог, душа, свобода. Душа философа и критика как 
вместилище самых противоположных состояний и чувств может быть представлена как 
дескрипция субъективной природы творчества [2].

Эпатаж, шокирующие высказывания позволяют В. Ильину назвать В. Розанова 
«удавшимся футуристом», «удавшимся Пикассо» [3] русской литературы и русской фи-
лософии, равно как и русской религиозной метафизики. С этой точки зрения следует 
подходить и к проблеме: А. Пушкин и В. Розанов.

Сама постановка такой проблемы кажется также парадоксальной. Гармония и дис-
гармония, целостность и раздробленность, божественное и дьявольское – вот что, пре-
жде всего, возникает в читательском сознании при восприятии розановских суждений о 
А. Пушкине.
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Тем не менее, В. Розанов считал А. Пушкина центральной фигурой в литературном 
процессе, несмотря на то, что, начиная с 1860 г., А. Пушкин как актуальное поэтическое 
явление из нее исчезает. В статье «Три фазиса развития в русской критике» В. Розанов 
отмечал справедливость суждения В. Белинского о том, что пушкинский период русской 
литературы завершился. В. Розанов был прав, ибо, переосмысливая актуальное значение 
А. Пушкина, В. Белинский отмечал важность принципов натуральной школы с ее куль-
том Н. Гоголя и требованием ориентации на конкретность и актуальность действитель-
ной жизни, ибо эпоха удовлетворения «лелеющей душу гуманности» уходит. Идея эта 
утвердится, с точки зрения В. Розанова, в критике 60-х годов XIX в., причем не только у 
шестидесятников, но и у А. Дружинина, несмотря на его суждения о том, что поэзия есть 
божественный дар и должна быть чужда всякой дидактике.

П. Вяземский называл А. Пушкина Протеем. Немецкий исследователь Штаммлер 
так же называет В. Розанова в своем предисловии «Черты и стиль протеического челове-
ка», написанном к русскому изданию сочинений критика в 70-е г. XX в.

Подобное совпадение не случайно. Многоликость, способность говорить поэтически 
обо всем, видение мира и знание форм человеческой элизии присутствовали в наследии 
В. Розанова.

Поэтому для него главное в А. Пушкине многобожие, часто отождествляемое с 
многосторонностью. «Можно Пушкиным питаться, и можно им пропитаться всю жизнь. 
Попробуйте жить Гоголем... Лермонтовым: вы будете задушены их (сердечным и ум-
ственным) монотеизмом... Через немного времени вы почувствуете... себя как в комнате 
с закрытыми окнами и насыщенной ароматом сильно пахнущих цветов, и броситесь к 
двери с криком: простора! воздуха! У Пушкина все двери открыты, да и нет дверей, по-
тому что нет стен, нет самой комнаты: это – в точности сад, где вы не устаете». Конечно, 
отмечает В. Розанов, Россия никогда не станет жить Пушкиным как греки Гомером. Тут 
не недостаточность поэта, а потребность движения, потребность «исключительных на-
строений». После «сада» Пушкина – исключительный и фантастический кабинет Гоголя 
– где все небытие, где преобладает темный лик мира. Очевидно, что для В. Розанова 
А. Пушкин близок: 1) началом гармонии, 2) началом доверия, 3) началом цельности, 
4) началом соборности, «слиянностью с ближним». «Типы иной красоты», которым 
А. Пушкин поклонялся некогда и, как другие русские поэты, «облил их слезами своей 
любви», в конце концов, были побеждены типом духовной красоты, сложившейся в на-
шей жизни, выросшей из нашей действительности. Отсюда ведут свое начало и Толстой, 
и Гончаров, и Тургенев, – отмечал критик [4, 5].

Речь идет о том, что в творчестве А. Пушкина произошло слияние разных культур. 
При этом для В. Розанова в поэте особенно важно мистическое отношение к жизни, его 
пантеизм. Он – всебожник, т. е. идеал его дрожал на каждом листочке Божьего творения. 
Надо заметить, что при всем своеобразии пантеизма самого В. Розанова (слияние Бога 
с Полом) истоки его теории кроются в ощущении того, что религиозное чувство жизни 
передает язычески-эротический момент, что в свою очередь связано с античной и хри-
стианской традицией. Отсюда следует его интерес к А. Пушкину и античной традиции. 
В. Розанов указывает, что А. Пушкин оглядывался на начала, идя по следам античных 
поэтов, и потому открыл новые миры русской жизни и русской души. Любопытны для 
В. Розанова, в частности, мотивы пиршественных од Алкея, Анакреона, Горация, про-
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слеживаемые во всех лицейских стихотворениях А. Пушкина, посвященных значимым 
датам. Так, например, стихотворение «Бог помочь вам, друзья мои» прочитывается 
В. Розановым как молитва, в которой соединяются, варьируются мотив пира, мотив уте-
шения – исцеления и вместе с тем мотив увядания.

А. Пушкин воспроизводит не просто образы, а топосы (как указывает В. Топоров), 
погружая их в поэтическую стихию русской природы и быта.

Гармонию В. Розанов находит в стихотворении «Зимний вечер», с его ощущением 
христианской любви к бедности деревенского быта, сердечной няне, подруге его одино-
кого застолья, где, главное, вера христианская, определяющая нравственно-этический, 
ценностный мир лирического героя, его, как писал о А. Пушкине И. Ильин, «искреннее, 
русским православием вскормленное мироприятие и мироблагословение» [6].

Рефлективное сознание поэта и, вместе с тем, наивный взгляд, идущий от древнего 
мира, в частности мира Горация, – близок В. Розанову. Рядом с наслаждением жизнью, 
эпикурейством поэта, оказывается для критика конца XIX в. важным появление кон-
трастной темы смерти. В. Розанов указывает, что А. Пушкин, как и великий Монтень, 
философствуя, учит жить и умирать, указывая, что жизнь ведет нас «за руку по отло-
гому, почти неприметному склону, пока не ввергает в это жалкое состояние, заставив 
исподволь свыкнуться с ним. Вот почему мы не ощущаем никаких потрясений, когда 
наступает смерть нашей молодости, которая право же, по своей сущности гораздо более 
жестока, нежели окончательная смерть еле теплящейся жизни, или же смерть нашей ста-
рости. Прыжок от бытия-прозябания к небытию менее тягостен, чем от бытия-радости и 
процветания к бытию-скорби и муке» [7, 4]. У А. Пушкина, с точки зрения В. Розанова, 
философия жизни и смерти предельно сгущена:

Судьба глядит, мы вянем, дни бегут
Невидимо склоняясь и хладея
Мы близимся к началу своему [8, 377].

Судьба – характерно античный образ, возникающий у А. Пушкина, близок В. Роза-
нову (соответствует в христианском толковании Провидению). Данный образ по свое-
му значению, замечает В. Розанов, шире, чем смерть, ибо включает и жизнь: в поэзии 
А. Пушкина судьба представлена тройственным образом мифологических персонажей –  
Мойр: Лахесис, вынимающей жребий, Клото, прядущей нить жизни, и Атропос, ее об-
рывающей. В. Розанов понимал, что связь с античной традицией менее всего следует 
трактовать механически, как некую комбинацию унаследованных образов. У А. Пуш-
кина – судьба глядит грозно и бесстрастно на бегущее время и всеобщее движение к не-
бытию. Этому бесстрастию и хочет научиться В. Розанов у А. Пушкина. Он замечает, что 
источники античной поэзии и философии были известны и ранее, но второго А. Пушки-
на не появилось. И это потому, что в случае с А. Пушкиным перед нами чудо гениального 
творчества на основе традиции [9]. Заметим, что «чудо Пушкина» – одна из значимых 
констант восприятия личности и творчества поэта в литературе конца XIX в. и литера-
турного периода русской эмиграции (о чем еще писали М. Филин в статье «Пушкин как 
русская идеология в изгнании» [10], И. Ильин «Родина и гений»).

Неисчерпаемость традиционной культуры как основы и источника оригинального 
творчества А. Пушкина прекрасно осознавал В. Розанов, комментируя статью А. Пушки-
на, посвященную переводу книги Сильвио Пеллино «Об обязанностях человека».
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Заметим, что традиции тесно связываются с трактовкой В. Розановым проблем памя-
ти и, одновременно, значимостью пушкинского лирического субъекта. Обычно предме-
том лирической медитации на темы смерти у предшественников А. Пушкина, замечает 
В. Розанов, была личная трагедия (автора, адресата) и общая закономерность, прояс-
няемая в символах и аллегориях, сентенциях и силлогизмах. А. Пушкин находит по-
средствующий образ, соединивший индивидуальное и общее. Например, в статье «19 
октября» он размышляет о жизни и смерти друзей – участников лицейского братства, 
представляющих дифференцированное множество различных человеческих судеб и, 
вместе с тем, в совокупности судьбу поколения и, метонимически – смертное поколение.

В единый трагический сюжет он собирает гетерогенные мотивы, (с т. зр. В. Тюпы –  
гетерокосм), развивая его с чувственной наглядностью в художественно ускоренном вре-
мени. Сохраняя универсальность мысли, поэт изображает судьбу смертного человека, 
поколения, человечества не с точки зрения общих законов природы, а со стороны инди-
вида – как трагедию жизни. Здесь и наступает ощутимый В. Розановым водораздел, ибо 
то, что для А. Пушкина является ощущением полноты жизни, для В. Розанова является 
ощущением кризиса, конца. Вот почему для А. Пушкина осень – вдохновение, а для 
В. Розанова – увядание, вот почему у А. Пушкина «у гробового входа младая будет жизнь 
играть», а для В. Розанова трагедия жизни представлена в фатальной ее неизбежности. 
В «Опавших листьях» он зафиксирует ощущение кризиса, наступившего в листопаде, и 
произошедшего в результате понимания, что «все кончится». Затем появится ощущение 
длительности кризиса – о чем свидетельствует ремарка «три года уже» и осознание, что 
пушкинская целостность, эстетическая гармония – единственное, что может позволить 
сказать: «совершенно безысходному ничего дальше» противостоит «наступает всегда». 
Две эти взаимоисключающие позиции: трагизма жизни и его преодоления от А. Пуш-
кина. Смертность, которая ужасает («Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужа-
саюсь») должна быть преодолена эстетическим путем. И эта сверхзадача реализуется 
в стиле «Опавших листьев»: «Я мыслю, следовательно, я существую». «Я пишу», т. е. 
наблюдаю за жизнью, за собой, таким образом, отодвигая смерть. «Несу литературу как 
гроб мой, несу литературу как печаль мою, несу литературу как отвращение мое».

В. Розанов умер от голода и холода. Последняя написанная фраза: «Больше любви, 
больше любви, дайте любви». «Я задыхаюсь от холода. У, как везде холодно». Един-
ственная книга, которую он не посмел бросить в огонь – первое издание Бориса Годунова 
А. Пушкина.

Перспективы дальнейшего изучения связаны с исследованием пушкинского текста 
в различных типах критической рефлексии.
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аКтуаЛіЗаЦіЯ ХудоЖнЬого чаСу та ПроСтору  

в романі СаЛЛі БомЕн «доЛЯ»

Стаття присвячена дослідженню актуалізації художнього часу та простору в ху-
дожньому тексті.  Розглянуто теоретичні засади категорій художнього часу та про-
стору, їх роль в інтерпретації художнього тексту. Висвітлені засоби хронотопної ор-
ганізації роману Саллі Бомен «Доля». 

Ключеві слова: художній час, художній простір, хронотоп, проспекція, ретроспек-
ція, змістовна зв’язність тексту, антропоцентричність.
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Статья посвящена исследованию актуализации художественного времени и про-
странства в художественном тексте. Рассмотрены теоретические положения кате-
горий художественного времени и пространства, их роль при интерпретации художе-
ственного текста. Освещены способы хронотопной организации романа Салли Бомен 
«Судьба».

Ключевые слова: художественное время, художественное пространство, хроно-
топ, проспекция, ретроспекция, смысловая связность текста, антропоцентричность.

The article deals with research of actualization of time and space in the text of fiction. 
Theoretical notions of categories of time and space in fiction are considered, their role in the 
text interpretation is analyzed. Ways of time and space organization are illustrated on the basis 
of the novel “Destiny” by Sally Beauman. 

Key words: fiction time, fiction space, chronotop, prospection, retrospection, sense cohesion 
of the text, anthropocentricity.    

Категорії художнього часу та простору розглядаються багатьма дослідниками [1: 136 –  
141; 2: 77 – 80; 3: 53 – 55]. У працях, які присвячені інтерпретації твору в аспекті ча-
со-просторової будови, увага приділяється виявленню світобачення автора і водночас 
загального світосприймання властивого епосі, до якої належить автор. Науковці також 
аналізують історію терміну, вказуючи на  різне трактування терміну художній час та про-
стір у різних дослідників [4: 264].  Н.Х. Копистянська порівнює  і дає широке обґрунту-
вання термінів художній час і хронотоп посилаючись на праці Д. Ліхачова і М. Бахтіна. 
Дослідниця також вказує на те, що семантика терміна може змінюватись [4: 264 – 265]. 
Отже «художній час – це явище самої художньої тканини літературного твору, що під-
порядковує своїм художнім завданням і граматичний час, і філософське його розуміння 
письменником» (Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-изд. М., 1979. С. 
211). Термін хронотоп уведений російським філологом М. Бахтіним, вживається там, де 
досліджується органічний взаємозв’язок між часом і простором, а не просто час і про-
стір [4: 265]. 

Різні дослідники по-різному трактують ці категорії. Одні вказують на суб’єктивність 
відчуття часу для людини та порівнюють актуалізацію художнього часу і простору в 
художньому та нехудожньому тексті [1: 136 – 141], інші розглядають їх як складові осно-
вних категорій художнього тексту, що забезпечують його зв’язність [ 2: 74 – 80], інші 
розглядають їх в контексті аналізу семантичного простору тексту [3: 49 – 55], де текстові 
категорії художнього часу і простору розглядаються разом з категоріями персонажу, як 
такі, що «пов’язані когнітивними об’єктивними відношеннями з категорією автора, яка 
представляє собою суттєву частину авторського «концепту світу, реалізованого в тексті» 
[3: 54]. Отже «людина», «простір» і «час» розглядаються як «домінанти семантичного 
простору тексту, а відповідні їм текстові категорії виконують загальні текстотвірні  функ-
ції. До них відносяться моделююча, координуюча і характерологічна функції» [3: 55] 
(переклад мій – В.М.). Такої ж думки дотримується В.А. Кухаренко, яка вказує на те, що 
існує тісний зв’язок «змістовних універсалій тексту – Людини, Часу, Простору». Вони 
«нерідко так взаємо переплетені, що, їх неможливо розділити. Така  тісна локально-тем-
поральна єдність називається хронотопом» [ 2: 78].  
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Наведемо більш повне визначення хронотопу, запропоноване О.Селівановою: «Хро-
нотоп – вияв текстової категорії континууму, час і простір описуваних у тексті подій. У 
лінгвістиці тексту вважається категорією художнього тексту, сприймається читачем як 
час і простір художньої дійсності, модельного, імітованого текстового світу. Виявами 
хронотопу у тексті є проспекція – перенесення текстових подій у майбутній час і простір 
як прогнозування, передбачення майбутнього, і ретроспекція як повернення до минулих 
подій у часі та просторі художнього світу. Проспекція і ретроспекція зумовлюють стаг-
націю текстового континууму, що отримує статус сюжетного, на відміну від фабульного, 
якому притаманна послідовна хронологізація подій» [5: 655 – 656].

Проблематика часо-простору або просторово-часового континууму багатогранна  і 
міжгалузева про що свідчить збірник праць Міжнародного міждисциплінарного науково-
методологічного об’єднання-семінару  «Проблеми художнього часу, простору, ритму»[ 6].  

Це питання  залишається актуальним при застосуванні до конкретного твору, що ана-
лізується і є необхідним при інтерпретації тексту як єдиного цілого, оскільки являється 
складовою формування тексту і безпосередньо приймає участь в його зв’язності (коге-
рентності). 

«Художній час – це послідовність в описуванні подій, що суб’єктивно сприймаються. 
Таке сприйняття часу стає однією з форм зображення дійсності, коли волею автора зміню-
ється часова перспектива. Причому часова перспектива може зміщуватись, минуле мис-
литься як теперішнє, а майбутнє сприймається як минуле» [1: 137] (переклад мій – В.М.). 

Що стосується простору, то він «у його художньому відображенні, на відміну від 
часу, більш самостійний» [ 2: 79]. Як відмічає Н.С. Валгіна, «простір так само як і час 
волею автора може зміщуватись. Художній простір створюється завдяки використанню 
ракурсу зображення; це відбувається як наслідок мисленої зміни місця, з якого ведеться 
спостереження: загальний, дрібний план замінюється крупним, і навпаки» [1: 138] (пере-
клад мій – В.М.). Простір може також розглядатись с точки зору опису місця тим самим 
відображаючи настрій або звички та смаки персонажів [2: 79].  

Об’єктом нашого дослідження є творчість Саллі Бомен – сучасної англійської пись-
менниці, відомої  у Великій Британії та США як журналістка, критик, редактор, а також 
автор нехудожньої та художньої прози. Її доробок у художній літературі складає дев’ять 
романів. Кожен з них заслуговує на окрему увагу. Це такі романи як «Темний ангел», 
1990,  «Коханці та брехуни», 1994, Утаємничене життя», 1994, «Небезпечні зони», 1996, 
«Секстет», 1997, «Обман і бажання», 1998, «Розповідь Ребеккі»,2001, «Ландшафт любо-
ві», 2005.

Роман «Доля» (Destiny, 1987) – це її перший роман, який не тільки не втратив своєї 
привабливості з плином часу, а все більше приваблює читачів і заслуговує на увагу до-
слідників.

Розглянемо як актуалізуються художній час і простір на матеріалі роману Саллі Бо-
мен. У цьому конкретному випадку інтерпретації твору «Доля» правомірним буде вжи-
вання терміну хронотоп оскільки певний час, що описується, асоціюється з конкретними 
історичними подіями та персонажами.

Отже, хронотопна організація роману «Доля», яка охоплює період 35 років і простір 
кількох континентів є цікавою і своєрідною. 

Роману «Доля» притаманна  змістовна, а не формальна зв’язність. Це обумовлено 
своєрідним членуванням роману на частини і глави, які віддалені одна від одної про-
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сторово-часовими вимірами. Глави містять в назві імена головних героїв, місце розгор-
тання дії та роки, в яких ці дії відбуваються. Винятком є пролог, який так і називається і 
локалізує читача в просторі і часі: PROLOGUE Paris 1959 [7: 9]. Усі інші назви містять 
ім’я головного героя, що заздалегідь готує читача до зустрічі з певним персонажем і з 
перспективою отримати інформацію про нього в певному оточенні і в певний час. 

Наприклад: Part One: EDUARD London 1940; HELENE Orangeburg, Alabama 1950; 
EDUARD London – Paris 1941 – 1944; HELENE Orangeburg, Alabama 1955 – 1958; 
EDUARD Oxford – Algeria – France 1949 – 1958; HELENE Orangeburg, Alabama 1959; 
HELENE AND EDUARD France 1959. Part Two: The Search 1959. Part Three:  LEWIS and 
HELENE London – Paris 1959 – 1960; EDUARD Paris – St-Tropez 1962; HELENE AND 
LEWIS Los Angeles 1964; HELENE Los Angeles 1964 – 1965; HELENE AND EDUARD Los 
Angeles 1965; EDUARD AND HELENE 1967 – 1975 [7].  Як видно з прикладів події роз-
гортаються в ретроспекції (анафоричному) напрямку розвитку подій сюжету протягом 
двох частин роману. І тільки третя його частина розвивається в проспекції (катафорично-
му напрямку), де художній світ відображає поступальний хід розвитку світу реального. 
Ця частина виступає інтегруючою для створення просторово-часового континууму.  І з 
цього моменту події розгортаються в проспекції.  

На перший погляд автосемантичні фрагменти окремих частин інтегруються, 
зв’язуються  в єдине когерентне ціле. Підпорядкованість оповіді охарактеризувати голо-
вних персонажів створює абсолютну антропоцентрічність художнього тексту, в центрі 
якого знаходиться людина. Самі назви вказують на те, що художній час це опис людини 
у певному часі і також у конкретному просторі.  

Отже, «антропоцентричність та локально-темпоральна віднесеність» [2: 80] як  
обов’язкові категорії художнього тексту допомагають читачеві  слідкувати за розвитком 
основної ідеї (концепту). 

Як видно із прикладу назв частин роман складається із прологу і трьох частин, які 
своєрідно побудовані в часовому та просторовому плані. Пролог «Париж 1959 року» 
знайомить читача з головним героєм, Едуардом де Чейвіні, який випадково зустрічається 
з юною дівчиною, Гелен, котра вражає його своєю чарівністю, красою, та згодом стане 
коханням його життя. 

Історія розгортається у формі довгих розділів, в яких по черзі розповідається про 
Едуарда та Гелен. Назви розділів є свого роду орієнтирами,  що допомагають читачеві 
слідкувати за хронологією подій. Перша частина зумовлює читача перенестись назад у 
1940 рік до Лондону періоду другої світової війни, для знайомства з Едуардом в його 
юнацькі роки. Читач спостерігає як головний герой зростає у розкішному оточенні в 
Лондоні і Парижі в родині видатного паризького ювеліра. Отже сюжет розгортається в 
ретроспекції. Потім спостерігається свого роду проспекція по відношенню до розділів, 
присвячених Едуарду, і ми переносимось  у рік 1950 до Алабами, де у сільській місцевос-
ті у жахливій бідності живе Гелен зі своєю матір’ю, яка марно мріє повернутися до Ан-
глії і намагається виховувати доньку в аристократичній манері. Після цього читач знову 
опиняється у Європі, в Лондоні і Парижі 1941 – 1944 воєнних років з головним героєм. 
І знову авторка переміщає події до Америки 1955 – 1958 років, де читач має можливість 
прожити непрості роки випробувань разом з головною героїнею, Гелен. 

Читач поперемінно перебуває у двох часових та просторових площинах, то у сороко-
вих та у п’ятидесятих роках, то в Європі та Америці то в Африці. Таким чином авторка 
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знайомить читача з головними героями, чиї долі розгортаються паралельно, не пересіка-
ючись ні в часі ні в просторі.   

Наступна частина охоплює період десяти років (1949 – 1958) і переносить чита-
ча спочатку до Оксфорду, потім до Алжиру і повертає до Парижу для ознайомлення з 
родинними стосунками та життєвими перипетіями двох братів де Чейвіні, Едуардом і 
Джін-Полом.

Наступний розділ «Гелен і Едуард, Франція, 1959» є визначальним оскільки головні 
герої роману нарешті зустрічаються, про що ми вже дізналися в пролозі, а потім гублять-
ся так само несподівано як і зустрілись. Любов з першого погляду, пристрасні почуття, 
які буквально поглинають головних героїв,  завершуються розлукою з ініціативи Гелен. 
Сюжет набуває напруженості та очікування розвитку ситуації.  

Частина друга «Пошук, 1959» містить тільки один розділ, назва якого відповідає 
змістові. Едуард постійно думає про Гелен, він нічого не розуміє, чому вона пішла від 
нього.

Частина третя більш послідовна в часовому вимірі і рухається лише вперед, набуваю-
чи рис фабульного розвитку подій, якому притаманна послідовна хронологізація. Розді-
ли цієї частини присвячені Люесу і Гелен та Едуардові, з 1959 по 1965 роки їх життя, які 
поперемінно перебувають на різних континентах, в Європі та в Америці. Гелен перетво-
рюється з невідомої провінціалки в знамениту кінозірку Голівуду. Тепер вона достойна 
бути разом з успішним бароном де Чейвіні.

Сюжетна лінія розгортається ще на сім щасливих років, з 1967 по 1975. Головні ге-
рої знову разом. Одружуються, у них народжується ще двоє синів, окрім їх первістка, 
доньки Катаріни, Кет.  І коли здається, що усі перешкоди подолані і вже ніщо не завадить 
їх спільному щасливому життю, несподівана трагічна звістка змушує головного героя 
здійснити самогубство, для блага своєї родини. 

Непроста доля та складна еволюція взаємних почуттів головних героїв розвивається 
на тлі історично значимих подій та охоплює великий проміжок часу. Це і Французько-
Алжирська антиколоніальна війна другої половини XX століття, і часи расової напруги 
в Алабамі п’ятидесятих, і Лондон та Париж років другої світової війни. Супроводжуючи 
героїв на їх мінливому життєвому шляху, авторка дозволяє нам доторкнутися до таєм-
ниць ювелірного бізнесу, потрапити  за лаштунки Голівуду та кінематографічної інду-
стрії. Майстерність та глибина деталізації зображення різних подій та ситуацій свідчить 
про великий досвід та ерудованість авторки.

Слід зазначити, що дослідники відмічають наявність двох планів категорії часу – час 
оповіді і час події [1: 138]. В романі «Доля» авторка чітко зазначає час подій, які опису-
ються, про що вже було зазначено.  Авторська оповідь ведеться від третьої особи і здій-
снюється за допомогою граматичного минулого часу Past Simple і Past Perfect, кожний з 
них виконує певну функцію. Події, що описуються ретроспективно і виражені граматич-
ним часом Past Simple, сприймаються як такі, що відбуваються зараз, про що свідчить 
використання дейктичних елементів тексту, таких як прислівники now, tonight. Напри-
клад: He leaned against the windows now, and breathed against the glass [7: 20]. Spanish 
moss, Mother said it was called; it looked spooky when the light was fading. But not now. Now 
it was the middle of the August afternoon, and very hot, and she had made a little pile of it in 
the dirt of the trailer [7: 61].
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Tonight she had to lay a place at the oilcloth-covered table, with all the knives and forks 
and spoons in the right place [7: 68].

Past Perfect відображає події, що трапились раніше попередньо згаданої дії, або ви-
користовується для підкреслення непослідовності подій, які описуються. Наприклад: 
Eaton Square was the jewel of the Duke of Westminster’s London estates, and High Westminster 
was an old friend of his mother. The instant he had heard that she was leaving Paris, he had 
put his house at her disposal. For this Edouard was grateful [7: 19]. Або He had feared, when 
Papa had announced that they must leave, that his mother would bury them deep in the country 
somewhere, for safety’s sake [7: 19]. His brother, Jean-Paul, had to be in London, of course, 
because he had a very important job. He was on General de Gaulle’s personal staff, organizing 
the activities of the Free French Army which would, one day soon, with a little assistance from 
the Allies, liberate France. His mother had always bowed to the needs and demands of her 
older son – Edouard wished the same were true of his own demands – and, besides, she loved 
London [ 7: 20]. Із наведених прикладів видно, як в оповіді автора за допомогою викорис-
тання граматичних часів Past Simple і Past Perfect розмежовуються події, що асоціюються  
з теперішнім та минулим часом. 

Чітке часове розмежування спостерігаємо в наступному прикладі: Two days ago, in 
that elegant salon, General von Schmidt had set down his glass of Cognac. There had been a 
restlessness, a tension, in him, that the Baron had not seen before. He had risen and turned 
away to the windows [7: 127]. В цьому прикладі події, що відбулися два дні тому (two days 
ago), зображуються авторкою як віддалені в часі за допомогою Past Perfect, при цьому 
використовується  дейктичний елемент two days ago, невластивий при використанні Past 
Perfect. Тим самим підкреслюється той факт, що в часи війни кожен прожитий день вже 
стає давнім минулим. 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що захоплюючий сю-
жет, широкий діапазон часу, створений письменницею,  дає змогу читачеві бути свідком 
різних історичних подій та споглядати панораму багатьох частин світу. Поєднання ви-
користання ретроспективного та фабульного розвитку подій змушує читача слідкувати 
за переміщенням головних героїв у часі і просторі і є одною з характерних рис побудови 
та цілісності  роману Саллі Бомен «Доля». Підпорядковане використання граматичних 
форм минулого часу сприяє поєднанню реального та художнього часу, створеного пись-
менницею. 

Цікавим представляється актуалізація мовних засобів на рівні тексту, що буде 
об’єктом наших подальших наукових розвідок.
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СимвоЛиЗаЦиЯ раСтитЕЛЬного мира  
в руССКом ПоЭтичЕСКом воСПриЯтии

Стаття присвячена питанню сприйняття нацiонально-культурних особливостей 
вiдображення рослины у россiйськiй поетинiй картинi свiту. Розглядаються реалiï 
рослинного свiту, вiдповiдащей у контекстi россiйськоï культури у якостi символiв, 
художнiх образiв. Наведенi факти пiдтверждаються объемним iллюстративним 
матерiалом, вiдображающим iз поетичних текстiв.

Ключовi слова: символ, поезiя, россiйська культура, рослинний свiт.
Статья посвящена вопросу отражения национально-культурных особенностей 

восприятия растений в русской поэтической картине мира. Рассматриваются реалии 
растительного мира, выступающие в контексте русской культуры в качестве симво-
лов, художественных образов. Все приводимые доводы подтверждаются обширным 
иллюстративным материалом, отобранным из поэтических текстов.

Ключевые слова:  символ, поэзия, русская культура, растительный мир.
The article is devoted to the reflection of the national and cultural peculiarities of the 

perception of plants in Russian poetical picture of the world. The species of flora are 
considered, presented in the context of Russian culture in the capacity of symbol and images. 
All the arguments, given in the article, are proved by illustrations selected from poetical texts.

Key words: symbol, poetry, Russian culture, flora.

Представления человека об окружающем его мире, в частности о природе, формиру-
ют глубинную основу системы его ценностей. Поэтому лексика растительного мира по-
стоянно привлекала и продолжает привлекать внимание лингвистов. В настоящее время 
имеется ряд монографий, диссертационных исследований и статей, описывающих как 
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лексический класс растений в целом (З.У. Борисова, В.В. Копочева, Ю.А. Каминская и 
др.), так и анализирующих отдельные его тематические группы (Л.А. Баранова, М.В. 
Шеина, В.А. Меркулова и др.). Причем внимание уделяется самым различным аспек-
там: семантике, словообразованию, этимологии, функционированию в речи и т.д. На 
наш взгляд, актуальным является и вопрос рассмотрения символизации растительного 
мира в русском поэтическом восприятии, а также представление номинаций растений 
в контексте русской культуры и отражение их национального осмысления в словесно-
художественной картине мира. 

Несомненно, что для правильного понимания объектов природы в русской худо-
жественной литературе необходимы определенные знания, полученные от восприятия 
окружающей действительности. По словам Н.Ш. Ягумовой, эти знания человек воспри-
нимал веками, его представления зависели от развития зрительных ощущений и живого 
созерцания, посредством которых он получал бóльшую часть информации о мире. [1:6]. 
Так как у каждого народа существуют свои представления об окружающей действитель-
ности, специфические черты мировосприятия и мышления, то справедливо утверждение 
В.Г. Белинского: «Тайна национальности каждого народа заключается не в его одежде 
и кухне, а в его манере понимать вещи» [2:80]. Эти слова вполне можно отнести и рас-
тительному миру.

Растения и человек тесно взаимодействуют друг с другом уже не одно тысячелетие. 
По мнению Н.Д. Арутюновой, «концептуальная система, отображённая в виде языковой 
картины мира, зависит от физического и культурного опыта и непосредственно связана с 
ним» [3: 123]. В процессе своей практической деятельности люди познавали особенно-
сти деревьев, трав, цветов, давали им названия, открывали их лечебные свойства, а затем 
передавали накопленные знания из поколения в поколение. 

Поэтому вполне естественно, что растения с давних пор имеют определенную куль-
турную и историческую значимость, так как они неразрывно связаны с народными пред-
ставлениями о различных явлениях действительности. Именно этим обусловлен тот 
факт, что фитонимы (названия растений) довольно часто упоминаются и в фольклоре, 
и в художественной литературе (поэзии и прозе). Причем они не просто называют или 
указывают на реалии растительного мира, а выступают в качестве символов, художе-
ственных образов, которые более информативны, чем пространные словесные описания, 
так как культурно освоенные смыслы – это не только прямые связи слова с референтом, 
но и невидимые нити ассоциаций, основанные на общей культурной памяти.

Как отмечает В.Б. Колосова, язык необходимо рассматривать «сквозь призму чело-
веческого сознания, менталитета, бытового и обрядового поведения, мифологических 
представлений и мифопоэтического творчества» [4:3]. А так как растительный мир, 
окружающий человека, находит свое языковое воплощение, закрепленное в определен-
ных лексических единицах, известных всем носителям языка, то, следовательно, данное 
высказывание справедливо и в отношении лексико-семантической группы номинаций 
растений. 

В данной статье мы остановимся на некоторых образах растений, в поэтическом во-
площении которых нашли отражение национальные черты русской культуры, так как 
из поколения в поколение передается не только содержательное значение слова, но и 
связанный с ним коллективный символ. 
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Анализ лексики растительного мира показывает, что состав ее в русской поэзии зна-
чительно уже, чем в лексической системе языка в целом. Он ограничивается кругом лек-
сем, которые обозначают реалии русской природы, традиционно избираемые в качестве 
объектов поэтического изображения. Именно растения (деревья, травы, цветы) дают воз-
можность русским писателям и поэтам выразить чувства и переживания героев, создать 
яркие поэтические образы. 

Среди таких лексем-символов можно выделить следующие: береза, ива, черемуха, 
клен, осина, рябина, ромашка и т.д. Эти слова выражают национальную художественную 
оценку предмета или явления и за счет символичности значения обладают высоким об-
разно-творческим потенциалом.

Так, самым почитаемым деревом на Руси издавна считалась береза. Еще в одной из 
челобитных 1636 года записано: «В самый четверток по пасце (семик) собираются жены 
и девицы под дерева, под березы и приносят яко жертвы: пироги и каши и яичницы и, 
поклоняясь березам, учнут песни пети…»: «Радуйтесь, березы, / Радуйтесь, зеленые, / К 
вам девушки идут, / К вам красные, / К вам пироги несут, / Лепешки, яичницы.» [5(3:56)].

Береза – неотъемлемая часть русской природы, самое любимое дерево в русской поэ-
зии. По свидетельству М. Эпштейна, она упоминается в 84 стихотворных произведениях 
(из 3700 рассмотренных). Далее, в порядке убывающей частоты, следуют: сосна - 51, дуб 
- 48, ива - 42, ель и рябина - по 40, тополь - 36, клен и липа - по 30 [6:28]. 

Береза в русской языковой картине мира имеет свою смысловую нагрузку и выполня-
ет определенную функцию, употребляясь в речи носителей языка, литературе, фольклоре. 
Писатели в своих стихотворениях многократно обращаются к образу березы, которая стала 
поэтическим символом России. Ведь это дерево занимает ни с чем не сравнимое место в 
жизни русского человека. «Под березами пели, женили,/ Выбирали коней на торгах;/ До-
рогих матерей хоронили,/ Так, чтоб были березы в ногах, - пишет О.Н. Шестинский).

В поэзии говорится о любви народа к этому дереву, что выражается в сравнении 
березы с положительными персонажами русских сказок, которые являются отражением 
русского национального духа: «Но всех милей мне девушка – береза, / Пришедшая из 
сказок и былин, / Снегурочка, любимица мороза, / Аленушка пригорков и равнин» (Р. 
Рождественский).

Кроме того, в поэтическом представлении березы воплощение русских националь-
ных черт представлено в ее сравнении с девушкой, так как стройный белый ствол бере-
зы, тонкая белая кора, густая крона соответствует национальным представлениям рус-
ского человека о красоте. Традиционно русская девушка не мыслится без длинной русой 
косы и национальной одежды – красивого расшитого сарафана. Эти элементы русской 
культуры отражаются и в поэзии: «Я навек за сиянье и росы / Полюбил у березки стан, 
/ И ее золотистые косы, / И холщовый ее сарафан…»; «Зелёная причёска, / Девическая 
грудь, / О тонкая берёзка, / Что загляделась в пруд? / Что шепчет тебе ветер? / О чём зве-
нит песок? / Иль хочешь в косы-ветви / Ты лунный гребешок?» (С. Есенин).

Несмотря на большую популярность березы среди русского народа, надо отметить, 
что поэтический культ берёзы начинается лишь со второй половины XIX столетия - от 
А.Фета и Н.Огарёва - и достигает своей кульминации в поэзии С. Есенина.

Поэты же первой половины XIX века, например А.С. Пушкин, чаще обращались к 
дубу, который славяне называли Перуново дерево (в славянской мифологии Перун – бог 
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молнии). Считалось, что дуб, в который ударила молния, получал целебные, живитель-
ные свойства. 

Образ дуба в русской культуре глубоко символичен. Благодаря твердости своей дре-
весины он считался символом прочности, бессмертия и неистощимости жизни. Русские 
поэты поселяют его кладбище, приюте смертных, как символ бессмертии души и приро-
ды: «...Стоит широко дуб над важными гробами, / Колеблясь и шумя...» (А. Пушкин 
«Когда за городом, задумчив, я брожу...»), «Надо мной чтоб, вечно зеленея, / Тёмный 
дуб склонялся и шумел» (М. Лермонтов «Выхожу один я на дорогу...»), «..Красуют-
ся, шумят — и нет им дела, / Чей прах, чью память роют корни их» (Ф.Тютчев «От 
жизни той, что бушевала здесь...»). 

Символическое значение у лексемы возникает на метафорической основе и объяс-
няется, прежде всего, теми ассоциациями, которые данное дерево выв представлении 
человека. Дуб – это русский богатырь, воплощение могущественности и даже некото-
рой царственности. Поэтому и в поэзии дуб представлен в соответствующих образах: 
он и умудренный жизнью старец («Маститые, ветвистые дубы, / Задумчиво поникнув 
головами, / Что старцы древние на вече пред толпами, / Стоят, как бы решая их судьбы» 
А. Майков), и боярин («А дуб в кафтане рваном / стоит на смерть готов, / Как перед 
Иоанном/ Боярин Колычев» А. Тарковский), и князь («О дуб, великий князь дубрав, / Бу-
шуешь ты, огромный, темный» Л. Мартынов), и даже патриарх, царь («Гляжу ль на дуб 
уединенный,/ Я мыслю: патриарх лесов/ Переживает свой век забвенный,/ Как пережил 
он век отцов» А. Пушкин). 

Так как дуб всегда воплощал в себе представление о большой духовной силе рус-
ского народа, именно это дает возможность Н. Гумилеву сопоставить его с пророком 
Моисеем: «Есть Моисеи посреди дубов…».

С не меньшим почтением и любовью, чем к дубу, относились древние славяне к липе, 
без которой невозможно представить себе русский пейзаж. Она считалась деревом бо-
гини любви и красоты Лады. Это дерево не только обожествляли, но и считали, что оно 
приносит счастье, поэтому липу было принято сажать возле храмов и домов. Под липами 
наши предки праздновали победы, отмечали праздники. Вероятно, это было связано с 
тем, что липа создает вокруг себя ауру любви, миролюбия и благотворно влияет на пси-
хику человека, ее образ липы связан с гудение пчел, зноем, медовым запахом. Одним из 
первых среди русских поэтов воспел липу Г.Р. Державин: «Липовая роща, как жар, воз-
блистала / Вокруг липы листом» («Лето»).

В русской культуре липа - дерево воспоминаний. Как отмечает М.Н. Эпштейн, с ней 
связано прошлое России, память о классическом девятнадцатом столетии, о дворянской 
культуре. Данный факт находит отражение и в поэзии: «Ты помнишь ли, Мария, / Один 
старинный дом / И липы вековые / Над дремлющим прудом?» (А.К.Толстой. «Ты пом-
нишь ли, Мария...»), «Все как в добром старинном романе. // Дом в колоннах, и свет из 
окна. // Липы черные в синем тумане. // Элегическая тишина» (В.Соколов).

Липа вошла в русскую культуру как символ Летнего сада и Царскосельского села. 
Эти образы находят свое поэтическое воплощение в творчестве А.А. Ахматовой. Летний 
сад запомнился ей, прежде всего, прогулками «в душистой тиши между царственных 
лип». Осознавая себя законной наследницей петербургского классицизма и всей русской 
классики от Державина до Блока, она пишет: «О, кто бы мне тогда сказал,/ Что я насле-
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дую все это: / Фелицу, лебедя, мосты,/ И все китайские затеи,/ Дворца сквозные галереи 
/ И липы дивной красоты» («Наследница») [6:154]. 

Кроме того, у славян существовало поверье, что в липу никогда не попадает молния, 
и человек может переждать под деревом грозу. Данный факт нашел отражение в лирике 
А.Ахматовой. У нее война ассоциируется с грозой, выстрелы пушек – с громом, а липы 
как ни в чем не бывало зеленеют в «сверканье пик и штыков»: «И серые пушки гремели 
/ На Троицком гулком мосту, / А липы еще зеленели / В таинственном Летнем саду» 
(«Голос памяти»).

Распространенным деревом средней полосы России является рябина. Она для рус-
ского человека тесно связана с образом Родины, родного края, родного дома: «Иные нуж-
ны мне картины: / Люблю песчаный косогор, / Перед избушкой две рябины, / Калитка, 
сломанный забор» (А.С. Пушкин «Евгений Онегин»). В стихотворении П.А. Вяземского 
лирический герой, возвратившись на родную землю, любуется красотой дерева и на-
зывает рябину «русским виноградом»: «Тобой, красивая рябина, / Тобой, наш русский 
виноград, / Меня потешила чужбина, / И я землячке милой рад» («Рябина»)

В фольклорной традиции рябина, как и береза, олицетворяет женские образы. Но в 
то же время у каждого дерева есть свои своеобразные черты. Если береза воплощает за-
стенчивость, простоту, неяркость русской природы, то рябина – ее огневое начало.

Красные ягоды рябины в русской культуре ассоциируются с кровью, страданием, 
женским одиночеством. Это находит отражение и в поэтических текстах: «И целует на 
рябиновом кусту / Язвы красные незримому Христу» («Осень» С.Есенин); «Свежим 
утром рано-рано / Бросил взор я на рябину: - / О, запекшаяся рана!» (М. Кузмин), «За 
окном рябина, / Словно мать без сына, / Тянет рук сучье» (Н. Клюев). Горький же вкус 
плодов дерева сравнивается с тяжелой женской долей. Так, например, говоря о рябине 
в творчестве М. Цветаевой, А.И. Павловский пишет: «Пылающая и горькая, на излете 
осени, в преддверии зимы – она стала символом судьбы, тоже переходной и горькой, 
пылающей творчеством и уходящей в зиму забвения» [7: 87].

 Шесть коротких цветаевских строк о рябине стали символом трагической судьбы 
русской женщины, на долю которой выпали две мировые войны, гражданская война, ре-
волюции, коллективизация, репрессии: «Рябину / Рубили зорькою. / Рябина – / Судьбина 
/ Горькая».

У русского народа существует поверье, что рябина должна засохнуть сама. Если че-
ловек срубит рябину, то он будет обречен на несчастья.

Элементы национальной культуры в поэтических текстах воплощаются не только в 
деревьях, но и в образах травянистых растений.

Например, ромашка, как и береза, символизирует Россию. Белые лепестки цветка 
с ярко-желтыми серединками напоминают красивых девушек в русских национальных 
костюмах. 

В народе бытует предание, согласно которому ромашка похожа на чудесный, все ви-
дящий глаз. Это находит отражение и в поэтической речи, например, в стихотворении  
М Дудина, посвященного этому полевому цветку: «Ромашка, излучая свет, / На солныш-
ко похожая, / Бежит везде за нами вслед, / Своя, а не прихожая. / До поздней осени на нас 
/ Бросает взгляды смелые / Ее веселый желтый глаз / Через ресницы белые».

В цветке ромашки бывает разное количество лепестков: то четное, то нечетное. Это 
свойство лежит в основе старого русского обычая – гадать на ромашке – гадать о любви, 
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выдергивая один за другим цветки лепестка и повторять при этом: «Любит? – Не лю-
бит?» Данный народный обычай представлен в стихотворении Я Полонского: «… А она 
в открытом поле /Сорвала себе цветок / И лепечет, обрывая / Каждый белый лепесток: 
/ «Любит – нет – не любит - любит» / И, оборванный кругом, / «Да», - сказал цветок ей 
томным, / Сердцу внятным языком». 

«Любит – не любит» - это только одна из ассоциаций, которые вызывает ромашка. 
Среди других реакций на эту номинацию можно встретить следующие: цветок, девочка, 
клевер, поле, расцвести [8 (2:736)]. Это связано с тем, что ромашки расцветают в июне 
и цветут почти все лето. Из них русские девушки плетут венки и собирают красивые 
букеты.

Если ромашка для русского человека – это светлое, жизнеутверждающее начало, то с 
тростником связан мотив смерти. Древние славяне верили в переселение души, поэтому 
появилось поверье, что душа невинно убитого человека воплощается в тростнике и, если 
сделать из него дудочку, она расскажет об убийстве. Это народное поверье отражено в 
стихотворении М.Ю.Лермонтова «Тростник», где превращенное рыбаком растение го-
лосом человека вещает об убийстве: «И будто оживленный, / Тростник заговорил - / То 
голос человека / И голос ветра был».

Тростник как символ правды выбрала А. Ахматова для названия одной из своих книг. 
Почти все стихотворения, входящие в нее, связаны с воспоминаниями о чувствах, дру-
зьях. Память о прошлом заставляет человека осознать могущество времени. Поэтесса 
предчувствует, что война не обойдет стороной ее Родину, поэтому в стихотворении, как 
бы вторя ей, «… над задумчивой Летой / Тростник оживший зазвучал» («Надпись на 
книге»), предсказывая трагичность грядущих событий.

В русской культуре «сорная луговая, обычно придорожная, трава с мелкими цветка-
ми, собранными в колос» [9:540] – подорожник – тоже имеет символическое значение. С 
этим растением ассоциируется дорога, странствие. А так как с дорогой неразрывно свя-
зана жизнь острожников, это дает возможность русскому поэту Н. Рубцову употребить в 
своем стихотворении яркое сравнение, говорящее само за себя: «Приуныли нынче подо-
рожники, / Потому что, плача и смеясь, / Все прошли бродяги и острожники». Символич-
ность образа подчёркивается олицетворением, тем самым образ растительного мира как 
будто принимает на себя страдание человека: «Устало в пыли / Я влачусь, как острожник, 
/ Темнеет вдали, / Приуныл подорожник». 

Но подорожник – это и символ нетленных сил земли, трава-лекарь. Издавна на Руси 
подорожник прикладывали к кровоточащей ране. Вероятно, поэтому одну из своих книг 
А. Ахматова назвала «Подорожник». Этот заголовок имеет глубокий символический 
смысл: поэту хотелось всеми доступными средствами остановить течение крови из ран, 
душевных и телесных, нанесенных временем ее поколению. 

Таким образом, в контексте русской культуры отдельные растения выступают как 
символы, художественные образы. Эта символичность основывается на традициях, обы-
чаях, формируется как ценность и опирается на взаимосвязи освоенных в течение мно-
гих столетий всех культурных и символизированных элементов. 

Анализ стихотворных текстов различных авторов позволяет сделать вывод, что на-
циональная специфика семантики номинаций растений находит отражение в поэтиче-
ской картине мира, где лексика природы наделяется также глубоким символическим 
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значением, основанным на ассоциациях и позволяющим без лишних слов передать не 
выраженные, но присутствующие в языке смыслы, возникающие в процессе культурно-
исторического развития общества. 
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трагіКоміЗм ЯК ХараКтЕрна риСа новЕЛ о. гЕнрі

У статті розглядається трагікомічний характер новел О. Генрі, видатного аме-
риканського письменника початку XX століття. Предметом дослідження постають 
твори “Останній листок” та “Дари волхвів”. Значна увага приділяється аналізу те-
матики та головної ідеї новел. Автор вивчає роль гумору, іронії у зображенні подій та 
героїв творів.

Ключові слова: новела, трагікомізм, мораль, гумор, іронія, образ.
В статье рассматривается трагикомический характер новелл О. Генри, извест-

ного американского писателя XX века. Предметом исследования являются произведе-
ния “Последний листок” и “Дары волхвов”. Значительное внимание уделяется анализу 
тематики и главной идеи новелл. Автор изучает роль юмора, иронии в изображении 
событий и героев произведений.

Ключевые слова: новелла, трагикомизм, мораль, юмор, ирония, образ.
The article deals with the tragicomical character of O. Henry’s short stories, a famous 

American writer of the 20th century. The research objects are the stories “The Last Leaf” and 
“The Gift of the Magi”. A great attention is paid to the analysis of the subject matter and 
the main idea of the short stories. The author studies the role of humour and irony in the 
description of events and characters of the stories.

Key words: short story, tragicomism, moral, humour, irony, image. 

Людина складний механізм, ключик до якого може підібрати далеко не кожен пись-
менник. Головна мета митця – зацікавити читача, познайомити його з власними роздума-
ми та баченням суспільних чи буденних проблем. Американський письменник О. Генрі 
увійшов в історію літератури як чудовий майстер слова. Уся його творчість проникнута 
увагою до простих людей, чиї біди та радості він живо і яскраво зображував у своїх 
творах. Його новели мали свій характерний стиль. Більшості його творів притаманний 
комічний та іронічний тон. Розвиток дії та поведінка героїв, а інколи і серйозні явища у 
новелах О. Генрі завжди зводяться до жарту, до смішної розв’язки. Письменникові вда-
ється на декількох сторінках показати комічні пригоди, у яких завжди відчувається запо-
вітна мрія автора — побачити життя кращим. 

О. Генрі – один з найпопулярніших американських новелістів початку XX століття. 
Він створив власний романтичний міф про “маленького американця” [1: 20]. Письмен-
ник у своїх коротких динамічних новелах дарує людям віру в любов. Оригінальність 
О. Генрі виявилася в блискучому застосуванні жаргону, гострих слівець і виразів, і в 
загальній колоритності діалогів.

Актуальність роботи полягає в тому, що в наш час існує потреба знайомитися з тво-
рами, які звеличують справжні людські цінності, закликають творити добро та завжди 
мати надію в серці, в якій важкій ситуації не опинилася б людина. Метою дослідження є 
©  Назаренко М.М., 2011



319

аналіз явища “трагікомізм”, яке пронизує новели письменника. Твори О. Генрі наповнені 
соціальною тематикою, автор розкриває проблеми, які панували у тогочасному амери-
канському суспільстві. Проте, майже кожна з його  оповідок  радує, захоплює, пробуджує 
в душі надію й оптимізм, це витоки добра, світла, життєрадісності та людяності. 

Як відзначає І.М. Левідова, новели американського письменника – “не поверхова 
імітація літературних прийомів, це завжди комічний бурлеск, маленька петарда, яка роз-
риває соціально-побутові, психологічні штампи” [1: 153]. О. Генрі вніс багато нового в 
розвиток жанру американської новели, про що свідчать різноманітні жанрові різновиди 
його новелістики: новела-сатира, новела-анекдот, новела-гротеск, пригодницька роман-
тична новела, новела-пародія тощо [2: 421]. Твори малого жанру вимагали від письмен-
ника особливих засобів виразності. Саме тому новели насичені каламбурами, гумором. 

Об’єктом дослідження є найяскравіші новели О. Генрі – “Останній листок” та “Дари 
волхвів”. “Останній листок” – одна з найкращих і найвідоміших новел письменника. 
Центральні персонажі твору – дві бідні дівчини-художниці Сью і Джонсі, які приїхали до 
Нью-Йорка з провінції. У листопаді одна з них, Джонсі, тяжко захворіла на пневмонію. 
Годинами вона дивилась у вікно, на плющ, який плівся по стіні будинку у дворі, рахува-
ла листки, що опадали з плюща. Джонсі здавалося, що коли останній лист опаде, вона 
помре. Усі зусилля Сью збити Джонсі з цієї небезпечної думки зазнавали поразки. І ось 
на плющі залишився останній листок. Життя дівчини врятував старий художник на ім’я 
Берман, бідний невдаха, який жив на першому поверсі, під студією Сью і Джонсі. Він під 
льодяним дощем уночі намалював на стіні листок плюща замість того, який зірвав вітер. 
Образ листка, що не підкоряється холодним вітрам, збудив у Джонсі волю до життя, і 
вона одужала, а старий Берман помер.

На думку Ю.Б. Борєва, найбільш психологічно складним образом в новелі є старий 
Берман [3]. Автор іронізує з його кумедної зовнішності. “Йому вже перевалило за шіст-
десят, і борода в нього, як у скульптури Мікеланджело “Мойсей”, кільцями спускалася з 
його голови сатира на тіло карлика” [4: 33]. У мистецтві Берман був невдахою. Він весь 
час збирався створити шедевр, але навіть не почав над ним працювати. “Що ж до всього 
іншого, то це був  буркітливий дідок, який нещадно знущався з усякої делікатності, в 
кому  б вона не виявлялася, і дивився на себе як на сторожового пса, спеціально постав-
леного захищати двох молодих художниць у студії нагорі” [4: 32]. Але саме він виявля-
ється спроможним на великий акт самопожертви – ціною власного життя підтримує дух 
Джонсі і рятує її від смерті. Цей старий невдаха і пияк постає взірцем тієї дієвої  любові, 
яка без жодного слова кидається на допомогу і іншим. Образ Бермана набуває справж-
ньої духовної величі. Невдаха і нездара зумів подарувати дівчині більше, ніж звичайний 
шедевр – життя. “Останній листок” – одна з найкращих новел в усій світовій  літературі, 
яка розкриває тему відданої любові людини до людини.  

Новела “Останній листок” – взірець майстерної композиції, вона вирізняється ди-
намічним сюжетом. У ній автор використовує такий прийом, як несподівана кінцівка. 
Новела О. Генрі — про людяність, співчуття, самопожертву і про мистецтво, яке має спо-
нукати до життя, давати наснагу, радість і натхнення. Це і є уроки О. Генрі, вони вчать 
радіти щирим людським почуттям, які можуть зробити життя у цьому шаленому світі 
щасливим і осмисленим [5: 15]. 

Трагікомізмом сповнена інша відома новела О. Генрі “Дари волхвів”. Цей твір роз-
повідає про те, як молода сімейна пара вибирає подарунки на Різдво один одному. Ви-
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бір подарунків був невеликим, адже молоді люди жили дуже бідно. Єдиними цінними 
речами, якими вони володіли, були розкішне волосся Делли та золотий годинник Джіма, 
який він отримав у спадок від батька. Таємно від чоловіка Делла постригла та продала 
своє волосся, щоб подарувати коханому золотий ланцюг для годинника. У свою чергу, 
Джім продав свій годинник, щоб придбати гребінці для своєї дружини. Комічна ситуація, 
в якій опинилися герої, має сумний відтінок. Ми бачимо молодих людей, які пожертвува-
ли своїми найціннішими речами, щоб порадувати найріднішу людину. Закохані дарують 
один одному подарунки і не можуть приховати сліз, адже вони не зможуть їх застосува-
ти. Проте Делла та Джім розуміють, що немає нічого ціннішого, ніж їхнє кохання. Вони 
подарували один одному найголовніше – свою любов. О. Генрі звертає нашу увагу на 
істинні цінності, якими треба керуватися у різних життєвих ситуаціях. І саме тоді без-
глузді, смішні та сумні події будуть сприйматися як правильні, оптимістичні та щасливі. 
Недивлячись на те, що герої творів О. Генрі постають перед нами часто у важких, драма-
тичних життєвих ситуаціях, у фіналі завжди торжествують добро, людяність, милосердя, 
надія, оптимізм.

Новела “Дари волхвів” утверджує торжество істинних цінностей. Вона вчить ціну-
вати радість і тепло людського спілкування, кохання, щире почуття, здатність до само-
пожертви і вірну, безкорисну дружбу.

О. Генрі – “художник поетичного світовідчуття, чутливий і глумливий казкар, але 
казкар особливого складу, надзвичайно уважний до живих прикмет реального буття 
Америки своєї ери; творець власного, своєрідного, романтичного міфу про “маленького 
американця” початку ХХ сторіччя” [1: 4].

Будучи майстром у створенні іронічного і комічного образу, він вдало використовує 
різні стилістичні прийоми: метафори, порівняння, цитати, парадокси, перифрази, можна 
також зустрітись з  фразеологізмами, реаліями, риторичними питаннями. О. Генрі часто 
вживає просторіччя, жаргони, сленг, діалекти, щоб надати творові комізму [6: 134]. Пись-
менникові властивий у більшості його оповідань глузливий або іронічний тон. Розвиток 
дії, поведінка героїв, а іноді і дуже серйозні явища в новелах О. Генрі завжди зводяться 
до жарту, до смішної розв’язки.  Він тонко помічає комічне в людях, в їх поведінці, в тих 
ситуаціях, які складаються в процесі зіткнень між героями. Сміх О. Генрі добродушний, 
у ньому немає грубості і цинізму. Сміх О. Генрі шляхетний, бо в його основі лежить 
глибока віра в людину, любов до нього, ненависть до всього, що спотворює життя людей.
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оБраЗ ПовЕСтвоватЕЛЯ  
в  маЛой ПроЗЕ и.а. Бунина

Стаття присвячена розгляду оповідної структури малої прози (нарисів, розповідей) 
І.А. Буніна. Досліджується міра і форми прояву в тексті голосу і особи носія авторської 
свідомості. Аналіз проводиться з опорою на теорію оповідання.  

Ключові слова: оповідна структура, оповідач, проза, нарис, розповідь, повість,  
І.А. Бунін.

Статья посвящена рассмотрению повествовательной структуры малой прозы 
(очерков, рассказов) И.А. Бунина. Исследуется степень и формы проявления в тексте 
голоса и личности носителя авторского сознания. Анализ проводится с опорой на тео-
рию повествования.   

Ключевые слова: повествовательная структура, повествователь, проза, очерк, рас-
сказ,  И.А. Бунин.

The article deals with the narrative structure of I.A. Bunin’s minor literary forms of prose 
(essays, short stories). The degree and forms of manifestation of the voice and personality of 
the carrier of the author’s consciousness are studied in the text, The analysis is based on the 
theory of narratology.

Keywords: narrative structure, narrator, prose, essay, short story, I.A. Bunin.

Исследование повествовательной структуры художественного текста предполагает 
рассмотрение степени проявления в тексте голоса и личности носителя авторского со-
знания. Была поставлена задача – проанализировать повествовательную структуру рас-
сказов И. А. Бунина, в частности, выявить степень и формы проявления в тексте пове-
ствователя. Материалом исследования стали 286 произведений (рассказы, очерки) Буни-
на 1890-х – 1950-х гг. [1; 2; 3; 4]. 

В исследовании мы опираемся на труды М. М. Бахтина [5] , Р. Белнепа [6], В. Вино-
градова [7], Б. В. Томашевского [8], Б. А. Успенского [9], В. Шмида [10]. В нашем пони-
мании повествовательная структура – это многоуровневая структура, связанная «со все-
объемлющим авторским сознанием», которая является средоточием отношений между 
повествователями и рассказчиком, повествователем и тем, что он рассказывает [6; 35]. 

Для обозначения субъекта повествования, носителя авторского сознания, мы исполь-
зуем термины «повествователь» и «рассказчик». 

Исследование повествовательной структуры произведений малой прозы Бунина 
показало, что она представляет собой структуру, включающую несколько уровней по-
вествователей: повествователь первого уровня – тот, кто организует текст и излагает 
историю, а также повествователи второго уровня, в нашем исследовании «рассказчик». 
Образы рассказчиков и их истории вводятся в повествовательную структуру текста по-
вествователем первого уровня. 
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Так, например, в рассказе «Готами» (1919) присутствует только повествователь пер-
вого уровня, его личность проявляется через форму местоимения 1 лица мн. числа «мы» 
(«Так слышали мы» [1; т. 8; 23], «простится нам слово» [1;т.8; 23]), через авторские сен-
тенции («Блаженны смиренные сердцем, расторгшие Цепь. В обители высокой радости 
живем мы, ничего в этом мире не любящие и подобные птице, которая несет с собой 
только крылья» [1;т.8; 27]) и т. п.

В рассказе «Речной трактир» присутствует повествователь и рассказчик. Произведе-
ние строится по принципу кольцевой композиции. 

Повествователь предстает как создатель текста. Он вводит и характеризует рассказ-
чика. При этом повествователь выступает и в функции действующего лица обрамля-
ющей истории – он собеседник, слушатель рассказчика. В обрамлении он воссоздает 
ситуацию, в которой услышал историю, ставшую основой фабулы произведения: пове-
ствователь заходит пообедать в московский ресторан «Прага», где случайно встречает 
знакомого – старого военного врача, который приглашает его за свой столик. В процессе 
беседы доктор рассказывает историю, которая произошла с ним в молодости в волжском 
городке – встреча с прекрасной женщиной, которую он спас, уведя ее от развратного 
помещика.

В данной статье объектом исследования является образ повествователя. 
В рассказах Бунин использует оба способа построения эпической речи: «чистое» по-

вествование и повествование через подражание. Так, с одной стороны, автор описывает 
события, явления, персонажей, передает речи персонажей своими словами, с другой – 
представляет историю словами различных других персонажей, которые и формируют 
систему повествователей второго, третьего и т.д. уровней. 

Исследование показало, что в произведениях Бунина представлено два типа пове-
ствователя: безличный повествователь и личностный повествователь. Рассмотрим под-
робнее. 

Безличный повествователь – носитель авторского сознания, который максимально 
скрыт в тексте, его присутствие не выражается через грамматические формы местои-
мений, глаголов и т.д. Он не является объектом описания, на первое место выдвигается 
повествуемое событие, явление, персонажи и т.п. Однако повествователь в этом случае 
все же обнаруживается, с одной стороны, через выбор истории, композиции и т.п., с дру-
гой стороны, посредством в разной степени проявляющихся оценочных характеристик, 
комментариев, через систему тропов, аллюзий, актуализирующих подтекст, средств по-
этического синтаксиса. 

В произведениях Бунина данный тип повествователя возникает в 158 текстах. Было 
выявлено три степени проявления безличного повествователя в произведении. 

1 степень – повествователь максимально скрыт. Его присутствие обнаруживается 
только через выбор темы повествования, композицию. Функция безличного повествова-
теля сводится здесь к воспроизведению реплики-монолога персонажа, оформленной как 
прямая речь. Здесь Бунин обращается к повествованию через подражание. Эта форма 
повествователя возникает в 7 рассказах («Слава», «Стропила», «Постоялец», «До побед-
ного конца», «Письмо», «Начало», «Железная Шерсть»). В рассказе «Слава» повествова-
ние разворачивается через 9 развернутых реплик-монологов, в которых повествователь 
второго уровня – некий букинист, рассказывает истории о божьих людях. Повествова-
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тель первого уровня, не проявляя себя, фиксирует и графически оформляет данный ма-
териал, например: 

- Нет-с, сударь мой, русская слава вещь хитрая! <...> 
- Вот вам, например, Мужик Борода. <...>
- Но пойдем далее. Вот вам некий Федя, тоже воронежский. <...>
- Затем вспоминаю-с Кирюшу Борисоглебского <...> и т.д.[3; т.4; 317].
 Повествование в рассказах «Стропила», «Постоялец», «До победного конца», «На-

чало», «Железная Шерсть» также предстает как развернутая реплика-монолог, строится 
на принципе скрытого диалога. Согласно М. М. Бахтину, это диалог, в котором реплики 
второго собеседника пропущены, но так, что общий смысл нисколько не нарушается. 
«Второй собеседник присутствует незримо, его слов нет, но глубокий след этих слов 
определяет все наличные слова первого собеседника» [5; 337]. Рассказ «Письмо» оформ-
лен как реплика. 

2 степень – «Я» повествователя скрыто. Его личность проявляется через выбор темы 
повествования, композицию, воспроизведение реплики-монолога персонажа, персона-
жей. Речь повествователя представлена в ремарках, называющих субъекта речи, а так-
же в отстраненном представлении ситуации, персонажа, которые являются объектом 
повествования. Данная форма возникает в 24 рассказах. Так, в рассказе «Брань» голос 
безличного повествователя звучит только в ремарках – указывается кому принадлежит 
реплика, например:

Лаврентий. Я судержал и мог судержать старое потомство. Я этой земли шесть на-
делов держал, когда господа костылями били, а теперь тебе отдай? 

Сухоногий. Да ты ее у меня отнял! Меня оголодил! Я ее, землю-то, кровью облил! и 
т.д. [3;т.4; 168].

В 15 рассказах («Поросята», «Свидание», «Петухи», «Распятие», «Пожар», «Лю-
доедка», «Слезы», «Капитал», «Коренной», «Комета», «Летний день», «Лита», «Новая 
шубка», «Красавица», «Волка», «Второй кофейник», «В одной знакомой улице», «Каче-
ли») безличный повествователь, выступая в роли бесстрастного хроникера, воссоздаю-
щего ситуацию и речи персонажей. Так, например, рассказ «Поросята»: 

«Вышли поросята на вечернюю прогулку после ливня с бурей и в восхищенье оста-
новились перед грязным, взволнованным прудом. 

- Ах, какой прекрасный, вонючий пруд! – воскликнул передний. 
 И все прочие взвизгнули дружно: 
- Oui!
Больше они по-французски ничего не знали» [3; т.4; 600].
В рассказе «Весной, в Иудее» (1946) функция повествователя первого уровня сво-

дится к представлению героя и его истории, оформляя ее и графически. В начале текста 
стоит тире, которое указывает, что весь рассказ – развернутая реплика-монолог героя, 
он же и повествователь второго уровня. Это «высокий, стройный человек, желтоватый 
лицом, с карими блестящими глазами и короткими, мелко-курчавыми серебряными во-
лосами, ходивший всегда с костылем по причине не сгибавшейся в колене левой ноги» 
[2; т. 7, 253], который рассказывает историю своей травмы: когда-то в Иудее он совратил 
племянницу бедуина, шейха Аида, за что тот и прострелил ему колено.
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 В рассказах «Кума», «Мадрид», «Часовня» безличный повествователь представляет 
не только внешние явления, события, речь персонажей, но и передает внутренние моно-
логи. Например, в рассказе «Часовня» в форме «чистого» повествования воспроизведе-
ны мысли и ощущения детей, заглядывающих в старую разрушенную часовню: « <…> 
там темно и холодно: там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и еще 
какой-то дядя, который сам себя застрелил. Все это очень интересно и удивительно: у нас 
тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но 
и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат там в темноте, как ночью, в толстых и 
холодных железных ящиках…» [2; т. 7; 252].

3 степень – «Я» повествователя на первый взгляд скрыто. Повествование разворачи-
вается от 3 лица, в центре - другие лица, явления, мир и т.п. Присутствие повествовате-
ля проявляется также через выбор темы повествования, композицию, воспроизведение 
реплики-монолога персонажа, персонажей, а также через оценочные характеристики, 
описания, комментарии, авторские сентенции. Приемы введение личности автора - си-
стема тропов, средства поэтического синтаксиса, прежде всего риторические вопросы, 
восклицания, фигура умолчания. Данная форма безличного повествователя возникает в 
126 рассказах.

Например, в рассказе «Древний человек» безличный повествователь рассказывает об 
общении персонажа со столетним крестьянином, вдруг прорывается голос повествовате-
ля: «Боже мой, Боже мой! Драгоценнейшим даром сказочного долголетия одарила судьба 
своего избранника! А к чему он тут, этот дар?» [1;т.3; 35]. В рассказе «Братья» повество-
вание о судьбе рикши, прерывается сентенциями повествователя, например: «Солнце, 
заходя, переходит в ветер; а во что переходит умерший?»[1; т.6;126]. 

 В рассказе «Темные аллеи» позиция повествователя проявляется только через тро-
пы, элементы характеристики, описания, например, «на козлах тарантаса сидел крепкий 
мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной боро-
дой, похожий на старинного разбойника <…> » [2; т. 7; 7], « <…> женщина, похожая 
на пожилую цыганку, с темным, <…> с треугольным, как у гусыни, животом под чер-
ной шерстяной юбкой» [2; т.7; 8]. 

 Таким образом, в рассказах Бунина с безличным повествователем на первое место 
выходит третья степень проявления личности повествователя – 126 рассказов - присут-
ствие повествователя посредством введения сентенций, комментариев и т.п.   

Личностный повествователь – носитель авторского сознания, который проявляется 
посредством форм личных местоимений 1 и 2 лица единственного и множественного 
числа, форм глаголов первого и второго лица. В творчестве Бунина данный тип повество-
вателя представлен в 128 рассказах. 

Было выделено несколько форм реализации данного типа повествователя в рассказах 
Бунина. 

1. Повествование ведется от 1-го лица ед. числа «(я повествующего») объектом явля-
ется сам повествователь («я повествуемое»). В центре внимания собственная личность, 
чувство, ощущения, события, связанные с «повествуемым Я». Данная форма пред-
ставлена в 42 рассказах. Так, в рассказе «Цикады» (1925) повествователь размышляет 
о сущности своей личности, осознающей тесную связь с Всебытием. Главным своим 
свойством повествователь считает «думанье» («думанье – самое непостижимое – самое 
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роковое в моей жизни» [4; т.5; 460]), Память («желание зачем-то запомнить, удержать в 
себе» [4;т.5; 464]), способность чувствовать чужое время, прошлое, чужие страны, спо-
собность к перевоплощению.

2. Повествование ведется от 1–го лица ед. числа «(я повествующего») объектом яв-
ляется сам повествователь («Я повествуемое»), однако говорит он о себе в 3-м лице. В 
центре внимания здесь также собственная личность, жизнь, чувство, ощущения, соот-
несенность с миром, жизнью, удивление перед тайной мира. Данная форма представлена 
только в одном рассказе «У истоков дней» (другое название «Зеркало»), в 1 главке («В 
тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто. 
Я вижу большую угловую комнату в старом деревенском доме <…>. В простенке стоит 
старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок. Он один в комна-
те и чувствует себя необыкновенно счастливым» [3;т.2; 264]).

 3. Повествование ведется от 1-го лица, объектом повествования является другой 
персонаж, мир, явление, о которых повествуется в 3-м лице, а также объектом пове-
ствования является другой повествователь, его история. Данная форма представлена в 
например, в рассказах «Лирник Родион», «Мухи», «Скарабеи». Так, в рассказе «Лирник 
Родион» в центре внимания повествователя его путешествие в молодые годы по Мало-
россии, а также встреча со слепым певцом Родионом, который выступает в сюжете как 
повествователь второго уровня, разворачивающий свое повествование в форме песни. 

В рассказе «Скарабеи» повествователь воскрешает в памяти свое посещение Каира 
и Булакского музея («Вижу себя в Каире, в Булакском музее…» [1;т.7; 93]), воскрешает 
свои ощущения и впечатления. При этом в центре внимания оказывается коллекция цар-
ских скарабеев – «триста штук чудесных жучков или ляпис-лазури и серпентина» [1; т.7; 
94], на которых писали имена усопших царей, символ рождающейся из земли и вечно 
возрождающейся, бессмертной жизни («символ вечной жизни, символ воскресения» [1; 
т.7; 94]). 

4. Повествование ведется от 1-го лица, объектом повествования является «мы». При 
этом периодически в повествовании внимание концентрируется и на собственной лич-
ности повествователя, которая в этот момент выделяется из «мы». Данная форма пове-
ствователя представлена в 12 рассказах. Например, в рассказе «Над городом» (1900) по-
вествователь вспоминает, как в детстве он с другими детьми любил подниматься на ко-
локольню, возвышающуюся над городом. Объектом повествования являются здесь дети 
(мы), их ощущения, их действия («мы чувствовали, до чего мы еще малы, и было жутко 
немного, потому что облака в ясном весеннем небе медленно уходили от нас, а высокая 
белая колокольня, суживаясь кверху и блестя золотым крестом под облаками, медленно, 
плавно валилась на церковный двор – и крест был похож на человека с распростертыми 
руками…» [3;т.2; 178]). При этом в тексте выделяются моменты, когда сквозь «мы» про-
рывается и «Я» повествователя: «И однажды, поднявшись на верхнюю ступеньку, вдруг 
увидал я на колоколе барельефный лик строгого и прекрасного Ангела Великого Света и 
прочитал сильное и краткое веление: Благовествуй земле радость велию…». Как пораз-
ила меня даже в то время эта надпись!» [3;т.2; 180]. 

5. Личностные повествователь идентифицирует свою личность как часть некоего со-
общества, обозначаемого формой личного местоимения 1 лица множественного числа 
«мы». Объектом повествования в этом случае является другой персонаж, история, со-
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бытие. Данная форма представлена в трех рассказах: «Готами», «Алексей Алексеич», 
«Сказки». В рассказе «Алексей Алексеич» история о смерти героя представлена от по-
вествователя, идентифицирующего себя с петербургским кругом («кажется, не было че-
ловека во всем нашем петербургском кружке, который не был бы в приятельстве с ним» 
[3;т.4; 496] (Алексей Алексеичем – прим. М.Р.). От лица этого круга повествователь рас-
сказывает о «Нелепой, неправдоподобной вести: Алексей Алексеич умер!» [3; т. 4; 496]. 

Таким образом, в рассказах Бунина с личностным повествователем чаще всего пред-
ставлена 3 форма – 67 раз: повествование ведется от 1 лица, однако объектом становится 
«другой», а на втором месте 1 форма – повествование от 1-го лица о самом себе.  

*** 
Во всех случаях появления личностного повествователя, а также в 126 произведе-

ниях с безличным повествователем 3 степени проявляется его личность. Один раз упо-
минается имя повествователя – его отчество, по которому к повествователю обращается 
другой персонаж («Алексеич» - рассказ «Ночлег»). В остальном сведения о повество-
вателе весьма обобщенны. Можно лишь определить социальную принадлежность, ме-
сто нахождения. В центре же внимания – его чувства, ощущения, мысли, выражающие 
взгляды на мир, жизнь, смерть. 

На основе проанализированного материала можно сделать вывод, что на протяжении 
творчества Бунина в его произведениях малой формы (243 текста из 286) складывается 
образ повествователя, характеризующийся единством, которое создается посредством 
повторения в текстах узнаваемых прежде всего особенностей эмоционально-психологи-
ческого склада, а также бытовых, житейских, биографических черт. Этот повествователь 
имеет очевидные автобиографические черты, иногда писатель напрямую отождествляет 
своего повествователя с собой (например, рассказы «Роза Иерихона», «Конец», «Бер-
нар»). Данный образ повествователя соотносится с образом «лирического героя», вы-
деленного Ю.Н. Тыняновым [11], а в дальнейшем исследованным Л.Я. Гинзбург [12]. 

Это мужчина, родившийся в России в среде поместного дворянства, принадлежав-
ший к обедневшей семье. Он должен служить, чтобы добывать хлеб насущный. Он оди-
нок, остро чувствует красоту жизни, безнадежно любит жизнь и осознает ее трагиче-
скую краткость, любит природу, влюбчивый. Он разрывается между любовью к земному, 
к земной плоти, и стремится ввысь, к небесному, духовному, стремится подняться над 
мещанской суетой. Личностный повествователь ощущает себя особенным человеком, 
наделенным даром остро чувствовать истину жизни, трагизм человеческой жизни, ху-
дожник. Он верит в Бога, ощущает в мире его мистическое присутствие. Он путеше-
ствует по миру в поисках следов человеческих, паломник по Святым местам. Любит 
дорогу и проводит большую часть жизни в дороге. Мечтает прожить жизни всех людей, 
познать истину жизни. Он собирает истории жизни людей, видит общую судьбу всех 
людей. Любит деревенскую жизнь, природу. В деревне работает, в Москве и Петербурге 
и других городах ведет праздную жизнь. Переживает гибель старой России, эмигрант, 
живущий воспоминаниями о прошлом, о России, воссоздающий силой памяти и вооб-
ражения жизнь прошлого. Доживает свои последние дни. 

Параллельно в 11 рассказах возникает и ролевой персонаж («Новый год», «Товарищ 
Дозорный (Рассказ Н. Н.)», «Красный генерал (Рассказ Н.Н.)», Дело корнета Елагина», 
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«Неизвестный друг», «Заря всю ночь», «Хорошая жизнь», «Несрочная весна», «Ворон», 
«Дубки», «Три рубля», «Муза», «Чистый понедельник». В одном случае Бунин вводит 
черты, резко отграничивающие повествователя ролевого персонажа от повествователя 
- лирического героя. Так, например, в функции повествователя выступает женщина (рас-
сказы «Заря всю ночь», «Хорошая жизнь», «Холодная осень», «Неизвестный друг»). 

В другом случае, повествователя ролевого персонажа от повествователя лирического 
героя отличает введение имени (например, в рассказе «Новый год» - повествователь – 
житель Петербурга Костя, в рассказе «Натали» - Виктор Мещерский), указание на разное 
место рождения, расположение имений. Например, в рассказе «Чистый понедельник» 
герой-повествователь родом из Пензенской губерниии, в рассказе «Муза» – герой-по-
вествователь из Тамбовской губернии. В рассказах указывается на разное материальное 
благополучие повествователей: то богат, то беден, на разное семейное положение: женат, 
холост. В рассказах у повествователей разные жены, на что указывают их имена. Также 
повествователи имеют и различное социальное положение: помещик, военный, чинов-
ник. Также проведением границы между ролевым персонажем и повествователем – ли-
рическим героем является указание на время действия. Например, в рассказе «Дубки» 
сообщается, что событие происходило в XIX веке в период правления Николая I. 

Таким образом, исследование типов и форм проявления повествователя в произве-
дениях малой прозы Бунина показало, что писатель использует два типа повествовате- 
ля – безличного и личностного, с незначительным преобладанием безличного. В произ-
ведениях с личностным повествователем формируется образ повествователя – лириче-
ского героя, эпизодически появляется повествователь – ролевой персонаж. 
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мовні ЗаСоБи вираЖЕннЯ ЗаПЕрЕчЕннЯ у тЕКСтаХ  
СФЕри ЯдЕрноЇ ЕнЕргЕтиКи та СПоСоБи ЇХ ПЕрЕКЛаду

У статті розглядаються морфологічні, лексико-граматичні і синтаксичні засоби 
вираження заперечення у текстах сфери ядерної енергетики та способи їх перекладу 
українською мовою.

Ключові слова: заперечення, морфологічні засоби, лексико-граматичні засоби, син-
таксичні засоби.

В статье рассматриваются морфологические, лексико-грамматические и син-
таксические средства выражения отрицания в текстах сферы ядерной энергетики и 
способы их перевода на украинский язык. 

Ключевые слова: отрицание, морфологические средства, лексико-грамматические 
средства, синтаксические средства.

The article deals with morphological, lexico-grammatical and syntactical means expressing 
negation in the nuclear power engineering texts as well as the ways of their translation into 
Ukrainian.

Key words: negation, morphological means, lexico-grammatical means, syntactical means.

Стрімкий розвиток технологій у сфері ядерної енергетики, гостре питання підвищен-
ня безпеки у цій сфері та постійне обговорення і критика застосування таких технологій 
збільшують значущість перекладу текстів сфери ядерної енергетики взагалі та коректно-
го відтворення у перекладі заперечення зокрема.

Вираження заперечення є предметом вивчення багатьох дослідників (див., напр., 
Бондаренко В.Н., Бархударов Л.С., Прокоф’єва О.А. та ін.), оскільки явище заперечення 
належить до лінгвістичних універсалій та може бути реалізоване засобами різних мов-
них рівнів. Проте питання передачі заперечення у перекладі текстів сфери ядерної енер-
гетики є недостатньо дослідженим. 

Тому метою статті є визначення способів перекладу українською мовою заперечення, 
вживаного у текстах сфери ядерної енергетики, шляхом аналізу мовних засобів його ви-
раження. Для досягнення поставленої мети необхідно визначити поняття заперечення, сис-
тематизувати засоби його вираження на морфологічному, лексико-граматичному та синтак-
сичному рівнях, а також узагальнити способи перекладу заперечення українською мовою.

Відповідно до академічних джерел [1; 2; 3; 4] заперечним називається судження, яке 
відхиляє наявність ознак у предмета. Граматичним запереченням є слово або морфема, 
яка несе в собі значення протилежності висловлюваному. Тому заперечення може бути 
визначене як мовний засіб, що надає заперечувальний зміст висловленню. Окрім того, 
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заперечення визначають як слово або афікс, що вказує на відсутність предмета, його 
якісних ознак, дій або станів, а також слово-речення, що виражає незгоду з висловлюван-
ням. У подальшому нашому дослідженні під запереченням будемо розуміти вираження 
за допомогою різних засобів мови того, що зв’язок між членами речення сприймається 
як реально неіснуючий або відсутній.

У лінгвістичних дослідженнях категорія заперечення може бути виражена засобами 
різних мовних рівнів: морфологічного, лексико-граматичного та синтаксичного, які були 
систематизовані нами у вигляді схеми (рис. 1).

Серед усіх термінів, вживаних у галузі ядерної енергетики, терміни, які передають 
заперечення, становлять невелику кількість, менше 1% (відносно проаналізованих 800 
термінів на матеріалі Глосарію МАГАТЕ) [4].

Наше дослідження не зафіксувало у термінах, що належать до галузі ядерної енерге-
тики, випадки використання заперечувальних суфіксів -less та -free як типових для англій-
ської мови морфологічних засобів вираження заперечення. Разом з тим, було з’ясовано, 
що морфологічні засоби реалізації заперечення у терміносистемі ядерної енергетики 
представлені винятково префіксами.

Рис. 1. Засоби вираження заперечення, вживані у текстах сфери ядерної енергетики
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Одним з найпоширеніших заперечувальних префіксів, вживаних у терміносистемі 
ядерної енергетики, є префікс non (no)-, зареєстрований у 15% аналізованих лексичних 
одиниць із заперечувальними префіксами, наприклад: non-fixed contamination – нефіксо-
ване радіоактивне забруднення, non-stochastic effect – нестохастичний ефект, linear-no 
threshold (LNT) hypothesis – лінійна безпорогова (ЛБ) гіпотеза (ЛБГ). Подібну частоту 
вживання (15%) має префікс un-, наприклад: unirradiated uranium/thorium/fuel – неопро-
мінений уран/торій/ паливо, uncertainty analysis – аналіз невизначеностей. Як видно з 
прикладів, терміни з цими префіксами зберігають у перекладі заперечення, що в україн-
ській мові передається за допомогою префіксів не- або без-. 

У ході аналізу було встановлено, що для вираження заперечення рідше викорис-
товується префікс in- (6%) та ще рідше його варіанти im- (3%) і il- (3%), наприклад: 
independent equipment – незалежне обладнання, illicit trafficking – незаконний обіг ядер-
них або радіоактивних матеріалів. Використання таких префіксів спостерігається у тер-
мінах, які широко використовуються у різних галузях науки та техніки, а не належать 
винятково до галузі ядерної енергетики.  Подібне можна сказати про префікси de- (6%) 
та dis- (1%), наприклад: discharge – випуск, decontamination factor – коефіцієнт дезакти-
вації. Окрім того, для самої терміносистеми доволі молодої галузі нехарактерними є тер-
міни з архаїчними префіксами, такими як а-, ab- (3%) та an- (3%), наприклад: abnormal 
operation – порушення нормальної експлуатації, anomaly – аномалія.

Аналіз термінів, що виражають заперечення в англійській та українській мовах, за-
свідчив, що більше, ніж у половини випадків (57,5%) вони співпадають. Такі терміни, 
у першу чергу, представлені загальнонауковою термінологічною лексикою. При цьому 
майже у половині випадків (42,5%) заперечення реалізується в термінах в одній мові та 
відсутнє у мові перекладу.  Такі випадки стосуються, у першу чергу, лексичних одиниць, 
які належать саме до галузі ядерної енергетики. Таким чином, термін, який в одній мові 
має негативне значення, в іншій мові передається шляхом використання морфологіч-
них засобів вираження негативу. Інколи виникає необхідність використання в перекладі 
несловникового відповідника терміна для пояснення його значення, наприклад: nuclear 
trafficking – незаконний ядерний обіг, disused source – вилучене з використання джерело, 
orphan source – безгоспне джерело, unsealed source – відкрите джерело.

Отже, незважаючи на те, що заперечувальні префікси широко представлені в англій-
ській та українській мовах, для вираження заперечення у термінах галузі ядерної енер-
гетики морфологічні засоби не є частотними. Разом з тим, для самих текстів цієї сфери 
характерним є заперечення, реалізоване усіма мовними рівнями, наприклад: In such cases 
additional treatment of the gaseous effluents is unlikely to be necessary. – У таких випадках 
додаткова переробка газоподібних викидів навряд чи необхідна. У наведеному прикладі 
заперечення виражено словом unlikely із заперечувальним префіксом un-, яке перекладе-
но як навряд чи.

Загалом у лінгвістичних працях [1, 3] виділяють три способи вираження заперечення 
у мовленні: за допомогою заперечувальних займенників, прислівників і сполучників. Де-
які науковці додають окрім морфологічних засобів, представлених афіксацією, і запере-
чувальні прийменники, частки та імпліцитні способи вираження заперечення.

Лексико-граматичні засоби реалізації заперечення представлені, у першу чергу, по-
внозначними словами, які мають імпліцитну заперечувальну семантику (дієслова lack, 
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neglect, fail, ignore тощо), які, зазвичай, перекладаються словом із запереченням «не» [5: 
209]. Для текстів сфери ядерної енергетики такі слова не є характерними, разом з тим у 
ході аналізу було зареєстровано поодиноке використання дієслова lack, наприклад: There 
have been instances where lack of control over such sources resulted in considerable economic 
loss, serious health effects due to radiation exposure and even death. – Були випадки, коли 
відсутність контролю над такими джерелами призводила до значних економічних збит-
ків, серйозним наслідкам для здоров’я людей внаслідок радіаційного опромінення  та 
навіть до смерті [10]. Таку ж частоту вживання має дієслово fail, наприклад: Regulatory 
authorities are therefore also obliged to establish the range of actions and penalties that may 
be taken against any employer who fails to take account of the requirement of the BSS in 
complying with the dose limits. – Регулюючі органи тому також повинні встановлювати 
комплекс заходів та санкцій, які можуть бути застосовані по відношенню до будь-якого 
наймача, який не бере до уваги вимог норм дотримання дозових меж [9]. У той же час, 
іменник failure використовується значно частіше, ніж інші слова з імпліцитною запере-
чувальною семантикою, наприклад: Failure to do so may result in a waste form that does 
not comply with safety specifications for storage or disposal and may be technically difficult 
and costly to reprocess into a form that does comply, or may give rise to unnecessary radiation 
exposure. – Якщо цього не зробити, може виникнути форма відходів, яка не відповідає 
технічним вимогам забезпечення безпеки при зберіганні або захороненні, та переробці 
у форму, яка відповідає вимогам, може виявитись технічно важкою та дорогою або ж 
призвести до надмірного радіаційного випромінення [10], де іменник failure переклада-
ється підрядним реченням із запереченням.

Речення із заперечувальним займенником none перекладаються, здебільшого, запере-
чним реченням з часткою «не» та словом «жодний», наприклад: …none were previously 
deemed necessary. – …де раніше це не вважалось необхідним [9]. При цьому заперечу-
вального сполучника notwithstanding that, що перекладається «незважаючи на те, що», 
у текстах сфери ядерної енергетики не зафіксовано. Рідко у таких текстах вживається і 
сполучник із експліцитним запереченням whether or not, наприклад: The decision whether 
or not emergency plans are needed should result from the prior radiological evaluation. – Рі-
шення про необхідність планів аварійних заходів слід приймати виходячи з результатів 
попередньої радіологічної оцінки [9]. Цей сполучник має перекладатись як «(незалежно 
від того), чи…чи» та за ним має йти частка «ні», проте у текстах сфери ядерної енергети-
ки він може бути опущений з тим, щоб виклад тексту був нейтральним.

Стосовно прийменників з імпліцитним запереченням (despite, in spite of, regardless), 
що перекладаються як «незважаючи на», то в аналізованих текстах було зафіксова-
но лише вживання прийменника despite, наприклад: However, despite such exemptions, 
the exposure of workers involved in manufacture of exempt devices should still be subject to 
control. – Однак, незважаючи на такі вилучення навчання робітників, які беруть участь 
у виробництві пристроїв, які підлягають такому вилученню, його слід контролювати 
[10].

Оскільки у текстах сфери ядерної енергетики поширеними є умовні речення, то для 
них характерним є часте використання сполучників unless, if only. Як і в інших науково-
технічних текстах, у текстах сфери ядерної енергетики доволі поширеними є і сполучни-
ки з імпліцитним запереченням, наприклад however, що надають реченню заперечуваль-
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ного значення та перекладаються за допомогою «не». Подібним чином перекладаються 
і речення з прийменником without, який може вводити герундіальні звороти, характерні 
для науково-технічних текстів. 

У текстах сфери ядерної енергетики не виявлено випадків перекладу часткового (ло-
гічного) заперечення або іншого заперечення за допомогою «а не». Окрім того, у таких 
текстах не вживаються підрядні речення, які вводяться заперечувальною сполучною 
фразою no matter how (why, where, what тощо), що, як правило, перекладається «неза-
лежно від того, як (чому, де тощо)». Нетиповим є й вираження заперечення за допомо-
гою займенників nobody, no one, nothing та конструкції neither… nor. 

В англійській мові, як і в українській, є загальне заперечення як елемент групи при-
судка або підмета, і часткове заперечення, що входить до складу другорядних членів 
речення [5].

На синтаксичному рівні у текстах сфери ядерної енергетики заперечення у групі при-
судка виражене найчастіше за допомогою not. Окрім того, досить часто для вираження 
заперечення not вживається з модальними дієсловами у групі підмета та як часткове за-
перечення. 

За результатами аналізу було встановлено, що для текстів сфери ядерної енергетики 
нетиповими є заперечення, представлені моделями cannot help but + Infinitive, cannot + 
Infinitive + too + прислівник, які можуть перекладатись стверджувальними реченнями та, 
як правило, надають висловленню емфатичне забарвлення. Слід зазначити також, що не 
було зафіксовано вживання конструкцій no that, яка на початку речення перекладається 
як «це не означає», та there is/are із запереченням not, що зазвичай перекладається як «не-
має» або «відсутній». Проте доволі часто зустрічається конструкція there is no, яка, зде-
більшого, перекладається за допомогою слів «немає» та «відсутній», наприклад: In areas 
where there is no problem of contamination by unsealed radioactive materials, designated 
areas may sometimes be defined in terms of the dose rate at the boundary. – На тих терито-
ріях. де немає проблем забруднення відкритими радіоактивними матеріалами, визна-
чення зони іноді може бути зроблено виходячи з потужності дози на межі. There is no 
waste that could damage the waste package. – Відсутні відходи , які могли б пошкодити 
пакування відходів [10].

При цьому були зареєстровані випадки перекладу такої конструкції й іншими спосо-
бами, залежно від лексичного складу речення, наприклад: Particular care should be taken 
to ensure by administrative means that there is no loading of fuel that has been cooled for an 
insufficient period of time or of a combination of fuel assemblies that is not permitted in the 
cask. – Особлива увага має приділятись адміністративним заходам, які мають забезпе-
чувати усунення можливості загрузки до контейнеру палива без достатньої витримки 
або непередбаченого проектом комбінації паливних викидів [9]. 

Окрім того, наведена конструкція може перекладатись як «це аж ніяк не, це зовсім 
не», «немає жодного», проте такі варіанти перекладу не притаманні текстам сфери ядер-
ної енергетики, оскільки в них не повинні вживатись емфатичні конструкції, та вони 
мають бути позбавлені емоційного забарвлення. 

Як правило, у перекладі з англійської мови на українську спостерігається більша 
кількість вживання засобів вираження заперечення, що пояснюється особливостями цих 
мов, наприклад: For visitors making short and infrequent visits to controlled areas, such that 
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there is no likelihood of any significant exposures, individual monitoring and record keeping is 
unnecessary. – Для відвідувачів, які ненадовго і не часто проходять до зон під контролем, 
таким чином відсутня вірогідність у найменшій ступені значного їх опромінення, індиві-
дуальний моніторинг та реєстраційні засоби не потрібні [10], де прикметник infrequent 
із заперечувальним префіксом in- зберігає своє заперечення у перекладі не часто, а при-
кметник без заперечення short перекладається прикметником із запереченням ненадовго.

Викладене дозволяє констатувати, що у текстах сфери ядерної енергетики широко 
використовуються морфологічні, лексико-граматичні й синтаксичні засоби вираження 
заперечення. Проте у перекладі заперечення, виражене засобами одного рівня, може пе-
редаватись засобами іншого рівня. Терміни, у яких заперечення виражене і в англійській, 
і в українській мовах морфологічними засобами, належать у більшості випадків до тер-
мінів загальнонаукової лексики. Приблизно у половині випадків спостерігається наяв-
ність морфологічного вираження категорії заперечення у термінах лише в одній мові. 
Найчастіше це спостерігається у перекладі термінів, які належать саме до галузі ядер-
ної енергетики. Хоча морфологічні засоби вираження заперечення не є частотними для 
термінів сфери ядерної енергетики, їх використовують досить часто у словах загально-
наукової лексики для вираження заперечення у реченнях. У текстах сфери ядерної енер-
гетики використовується значна кількість різних лексико-граматичних та синтаксичних 
засобів. Проте у таких текстах не використовується весь арсенал таких засобів, або їх 
використання не є частотним, оскільки деякі лексико-граматичні та синтаксичні засоби 
вираження заперечення можуть бути емфатичними конструкціями або мати емоційне за-
барвлення, що є непритаманним стилю, до якого належать тексти сфери ядерної енерге-
тики.  Така особливість має бути врахованою у перекладі, оскільки можливість передачі 
засобів заперечення не обмежується перекладом за допомогою «не». Тому у перекладі 
текстів сфери ядерної енергетики з варіантів перекладу заперечення мають бути обра-
ні ті, які не надають додаткового емоційного забарвлення та відповідають стилю таких 
текстів. 

Отже, у текстах сфери ядерної енергетики для вираження заперечення використову-
ються такі морфологічні засоби: префікси non-, (no)-, un-, de-, dis-, in-, im-, il-, a-, ab-, an-; 
лексико-граматичні: повнозначні слова, які мають імпліцитну заперечувальну семанти-
ку, займенник none, сполучники whether… or not, unless, if only, however, прийменники 
despite, without, сполучник nor, сполучник, прислівник та займенник neither та no як при-
слівник та прикметник; та синтаксичні: конструкція there is no, not.
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ПроБЛЕма СтворЕннЯ СучаСноЇ мЕтодиКи Жанрового 
ПЕрЕКЛаду ХудоЖніХ тЕКСтів ЯК КомПЛЕКСнЕ ПитаннЯ 

КомПаративіСтиКи

Стаття присвячена питанню створення єдиної сучасної методики жанрового пере-
кладу художніх текстів. Автор статті аналізує сучасні дослідження, робить спробу 
виявити переваги і недоліки різних підходів до вирішення цієї проблеми та акцентує ува-
гу на необхідності подальшого вивчення специфіки перекладу різних жанрів літератури 
як актуального питання компаративістики..

Ключові слова: жанровий переклад, функціональні стилі, жанрові особливості ори-
гіналу, критика художнього перекладу, жанрова-стильова домінанта, підстиль.

Статья посвящена вопросу создания единой современной методики жанрового пе-
ревода художественных текстов. Автор статьи анализирует современные исследова-
ния, делает попытку выявить преимущества и недостатки разных подходов к решению 
этой проблемы и акцентирует внимание на необходимости дальнейшего изучения спе-
цифики перевода разных жанров литературы как актуальной проблемы компаративис-
тики.

Ключевые слова: жанровый перевод, функциональные стили, жанровые особен-
ности оригинала, критика художественного перевода, жанрово-стилевая доминанта, 
подстиль.

The article is devoted to the question of creation of the unique genre methodology of belle 
letters translation. The author of the article analyzes contemporary investigations, makes an 
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attempt to determine pros and cons of different research ways of the decision of the problem 
and emphasizes the necessity of further investigation of peculiarities of different belles letters 
genre translation as an essential question of comparative lingustics.

Key words: genre translation, styles of speech, genre peculiarities of original, critics of 
belles letters translation, genre-style dominant, substyle.

Сучасні теорія і практика перекладу в Україні розвиваються завдяки науковим до-
слідженням перекладознавців, кожен з яких займається окремою галуззю цієї науки. Так, 
наприклад, особливостям поетичного перекладу присвячені різні теоретичні та практич-
ні дослідження професора І.В.Корунця. Проблеми перекладу наукової і технічної літера-
тури розглядають професор В.І.Карабан та професор Л.М.Черноватий. Дослідженнями 
творчості відомих українських перекладознавців та перекладачів займається професор 
Р.П.Зорівчак. Специфіку роботи перекладача-синхроніста вивчає у численних підручни-
ках професор Г.Є.Мірам.

Безумовно, що серйозний науковий інтерес до художнього перекладу в контексті 
гуманітарних наук зумовлений цілою низкою обставин: передусім активним розвитком 
перекладознавства в Україні, інтенсифікацією міжмовних, міжлітературних та міждер-
жавних зв’язків нашої країни. У поле особливої уваги українського перекладознавства 
все частіше потрапляють проблеми взаємодії цієї галузі знань з літературознавством, 
культурологією, театрознавством, естетикою тощо. Так, наприклад, питаннями функці-
онування мови в соціокультурному просторі та дослідженням перекладу як міжкультур-
ної комунікації займається професор О.І.Чередниченко. До досягнень у галузі перекла-
дознавства долучаються розвідки багатьох учених, які розглядають стосунки цієї дисци-
пліни з лінгвістикою (Н.Ф.Клименко, А.Г.Гудманян), літературознавством (А.Д.Бєлова, 
І.С.Шевченко), поетикою, стилістикою, психологією творчості (М.О.Новікова, 
О.М.Кагановська), термінологією (Т.Р.Кияк, В.Д.Радчук).

У переліку досліджень стосовно проблем перекладознавства слід також зазначити 
відомі наукові видання та конференції, які що рік піднімають та вирішують найактуаль-
ніші питання сучасної компаративістики. Наприклад, річник «Літературна компарати-
вістика», який започатковано при інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка, всеукраїнська 
конференція літературознавців «Актуальні проблеми сучасної компаративістики», яка 
проходила у Бердянському Інституті філології у 2007 р., Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми сучасної філології», що відбулась 27-28 квітня 2011 
р. З метою сприяння активному розвитку літературної компаративістики в Україні рі-
шенням Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України у 2009 році 
створюється Українська Асоціація Літературної Компаративістики, що функціонує на 
базі відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України під 
керівництвом професора Д.С. Наливайка, а з 2010 року Українська Асоціація Літера-
турної Компаративістики стала членом міжнародної літературної компаративістики та 
Європейської мережі літературної компаративістики.

Наведені приклади свідчать про міждисциплінарний характер художнього перекладу. 
Але на теперішній час бракує робіт, які б були присвячені жанровому перекладу худож-
ніх текстів, де досліджувалися б питання збереження жанрової своєрідності оригіналу.
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Актуальність статті визначається тим фактом, що наслідки жанрової взаємодії між 
оригіналом та текстом перекладу потребують теоретичного осмислення, оскільки окремі 
твори класичної літератури мають декілька перекладів і повинні бути оцінені. Але кри-
тика цих перекладів ще не вийшла на рівень створення диференційованої у відповідності 
до особливостей літературних родів і водночас узагальненої методики аналізу переклад-
ної літератури. Тому основна мета цієї статті – проаналізувати сучасні дослідження в га-
лузі жанрового перекладу, виявити переваги та недоліки окремих досліджень, з’ясувати 
стан вивчення проблеми, зробити аналіз та розглянути особливості саме жанрового пе-
рекладу, систематизувати деякі принципи збереження жанрової специфіки оригіналу, які 
пропонуються дослідниками.

Серед новітніх досліджень зазначеної проблеми - кандидатські дисертації 
В.Грицютенка, в якій розглядається специфіка перекладу драматичного твору з пози-
цій прагматичної лінгвістики, Є.Макаренко, в якій зроблено спробу зробити систему 
жанроутворюючих ознак для кожного досліджуваного жанру в перекладознавстві, та 
М.Лукінової, в якій з’ясовується специфіка перекладу драми у віршах [1; 2; 3]. Вважає-
мо також за необхідне виділити окремо докторські дисертації М.Новікової, В.Мізецької 
та Л.Коломієць, де досліджуються особливості перекладу окремих літературних родів 
[4; 5; 6]. Слід також визначити підручник «Вступ до перекладознавства», створений про-
фесором І.В.Корунцем, де зроблена спроба систематизувати основні перекладацькі по-
няття, у тому числі і перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів, а 
саме «стилю художніх текстів (Belles-Lettres Style) [7, с. 258], та посібник «Через терни 
до зірок: труднощі перекладу художніх творів» під редакцією Т.Є.Некряч та Ю.П. Чалой, 
де робиться спроба надати характерні ознаки художньому перекладу на основі родового 
розподілу літератури [8].

У низці найбільш вагомих у науковому відношенні робіт слід виділити навчальний 
посібник «Стиль автора і стиль перекладу» (1988p.) [9], в якому розглядається питання 
про жанрову специфіку перекладу, в тому числі і перекладу драми. Авторський колек-
тив, що працював над згаданим посібником, пропонує розглядати особливості перекладу 
творів того чи іншого літературного роду або жанру, використовуючи поняття «ЖСД» 
(жанрово-стилістична домінанта, термін Є.І.Макаренко) як інваріанта ВТ відносно всіх 
можливих його перекладів. Жанрово-стилістична домінанта перекладного твору поєд-
нує в собі такі поняття, як хронотоп, композиція, система персонажів, способи вира-
ження авторської позиції, образно-експресивні засоби, а також фонетичний, лексичний, 
морфологічний контексти.

Наприклад, проаналізувавши російськомовний переклад відомої п’єси В.Шекспіра 
«Річард III», здійснений М.Донським, і декілька його редакцій і зіставивши їх з україно-
мовним перекладом Б.Тена, автори посібника виділяють такі жанрові домінанти пере-
кладу драми, як:

1) в аспекті вимовляння – легковимовність і синхронність сприйняття;
2) в аспекті стилю - стилізованість мови;
3) в аспекті контакту з глядачами - емоційний вплив на реципієнта.
Окрім наведених ознак, дослідники виокремлюють ще й такі питання, як особли-

вості драматичних ПТ, призначених не лише для читання,а й для постановки, а також 
співробітництво перекладача й театру [9, с.27-35].
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Запропонована в згаданому посібнику методика аналізу перекладної драми близька 
до деяких положень книги І.Лєвого, але наукова значущість роботи, про яку йдеться, від 
цього аніскільки не зменшується: в ній роз роблено досить чіткі орієнтири для подаль-
ших досліджень не лише віршової драми, а й інших драматичних форм. Однак невели-
кий обсяг практичного матеріалу (як матеріал дослідження вчені використали в основно-
му віршові тексти) не дозволяє зробити остаточні висновки щодо специфіки перекладу 
драми. Крім того, в посібнику не розмежовані поняття жанру й роду, замість яких, як 
зазначалося, пропонується використовувати поняття ЖСД. На нашу думку, розгляд пере-
кладу драматичного твору лише під таким кутом зору є мало продуктивним, оскільки 
не націлює перекладача і критика на виявлення родових ознак драми в повному обсязі і 
оцінку відповідного відтворення їх в перекладі.

Таким чином, незважаючи на наявність різнобічних і плідних досліджень, їх наслід-
ки неможливо систематизувати і покласти в основу практичної методики, оскільки в 
кожному конкретному випадку вчені вирішували локальні завдання, але узагальнюючих 
висновків не запропонували. Сьогодні можна стверджувати, що не існує єдиного по-
сібника, який би закрив у методичному просторі лакуну з викладання художнього пе-
рекладу, враховуючи ознаки окремих жанрів та видів літератури. Видається доцільною 
саме така постановка проблеми, оскільки дослідження особливостей конкретних жанрів 
і уточнення характерних для них ознак та термінологію, яка застосовується при опису 
художнього перекладу, дозволить розв’язати деякі сучасні проблеми перекладознавства, 
зокрема, питання про критерії оцінки перекладу, про межі припустимих відхилень від 
ВТ і мотивації таких відхилень.

Так, наприклад, деякі дослідники для описання особливостей художнього перекладу 
використовують «стильовий чи жанровий підхід і поділ, за яким текст класифікується за 
наявністю в ньому характерних лексичних, граматичних чи образних ознак з одного боку 
та відповідної термінолексики й струнких логічних структур і повної відсутності емо-
ційності та майже всуціль відсутності тропів з другого» [7,с.258]. З цього приводу видно, 
що в авторському розумінні поняття «стиль» та «жанр», а іноді і «літературний рід», які 
самі по собі є окремими літературознавчими явищами, що мають різні характеристики та 
принципи існування, збігаються: «під стилями чи підмовами художнього стилю є стиль 
прози, стиль поезії та стиль драматургічних творів, зрештою, публіцистичний підстиль. 
Аналогічно виділяються і підстилі/підмови науково-технічного тексту: підстиль/ підмо-
ва математики, фізики, хімії, лінгвістики тощо» [7, с.258]. 

Інші дослідники, надаючи характеристику літературним родам та загальним осо-
бливостям їх перекладу, не розмежовують поняття «літературний рід» та «літературний 
вид», що є складовими один до одного, і взагалі розглядають специфіку перекладу ху-
дожніх текстів з точки зору мовної організації текстів («особливості перекладу прозових 
творів, драматичних та перекладу поезії») [8]. Але, на нашу думку, при описі художнього 
перекладу слід розмежовувати такі літературознавчі поняття, як «літературний рід, жанр 
та вид» і «літературний стиль», як це роблять літературознавці [див. 10, с. 251 – 252, 344-
346]). Саме тоді при створенні загальної методики жанрового перекладу не з’явиться 
такої розбіжності з вживанням різної перекладознавчої термінології. 

Загальновизнаною у сучасному літературознавстві є теза про те, що кожний літера-
турно-художній твір має певну жанрово-родову домінанту. Належність твору до епосу, 
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драми або лірики значною мірою зумовлює його художньо-естетичну сутність і відповід-
ний стиль. У сучасній теорії перекладу актуалізоване питання про відповідність жанро-
вої природи оригіналу, тобто вихідного тексту (ВТ) перекладному тексту (ПТ). Інтенсив-
но розробляючи цю проблему, М.О.Новікова, зокрема, зазначає, що «будь-який переклад 
потребує відтворення тих жанрових особливостей оригіналу (ВТ), які є основними, осо-
бливо важливими для певного жанру» [9, с.5]. Для того, щоб переклад «відбувся» і був 
максимально адекватним першотвору, перекладачеві передусім слід з’ясувати жанрові 
особливості оригіналу і намагатись зберегти їх в процесі перекладу. З’ясовуючи жанрову 
природу конкретного твору, необхідно враховувати авторське визначення жанру цього 
твору, а також ті моменти, що пов’язані з авторською інтерпретацією традиційних, за-
гальновідомих жанрів.

Така «розмитість» щодо розуміння жанрової природи оригіналу вносить певні ко-
рективи в роботу перекладача: не жанрова чистота і ясність мають переважати в пере-
кладі, навпаки, жанроутворюючі елементи можуть бути загостреними спонтанно або 
суб’єктивно.

висновки. Ознайомившись з існуючими теоретичними концепціями і практичними 
методиками художнього перекладу, ми дійшли до висновку, що відповідь на питання про 
специфіку жанрового перекладу слід шукати шляхом виявлення основних родових та 
жанрово утворюючих ознак кожного окремого жанру. Видається доцільною саме така 
постановка проблеми, оскільки дослідження особливостей перекладу окремих видів та 
жанрів літератури і уточнення характерних для них ознак дозволить розв’язати деякі су-
часні проблеми перекладознавства, зокрема, питання щодо критеріїв оцінки художнього 
перекладу, ступеня відповідності перекладу першотвору, меж припустимих відхилень 
від ВТ і мотивації таких відхилень, прийомів і засобів передачі авторської позиції, осо-
бливостей реалізації індивідуальної творчої установки перекладача тощо.

У сучасному літературознавстві є теза про те, що кожний літературно-художній твір 
має певну жанрово-родову домінанту. Належність твору до епосу, драми або лірики зна-
чною мірою зумовлює його художньо-естетичну сутність і відповідний стиль. Отже, 
саме поняття літературного роду і визначення характерних для конкретного твору родо-
вих рис епосу, драми або лірики з метою подальшого їх збереження в перекладі, а та-
кож створення єдиної методики жанрового перекладу художніх текстів яка б відповідала 
нормам сучасного літературознавства та компаративістики є надзвичайно суттєвим для 
сучасного перекладознавства.
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На початку ХХІ ст. в період поглиблення процесу глобалізації відбувається зближен-
ня соціально-економічного, політичного та культурного життя країн світу. В результаті 
відкриття «кордонів» специфічні цінності буття, реалії, які ще декілька десятиріч назад 
були притаманними та відомими лише окремій нації, стають здобутком всього людства. 
Мовне та культурне розмаїття становить багатство цивілізації, на захисті якого стоїть 
переклад. Він надає імпульс для саморозвитку національних мов та культур і водночас 
зберігає їх від надмірного іншомовного впливу. актуальність нашого дослідження по-
лягає в тому, що проблема перекладу реалій вважається однією з найскладніших у між-
культурному аспекті перекладу та у вивченні національно-культурної специфіки мови та 
мовленнєвої діяльності. Необхідною умовою вірного відтворення реалії рідною мовою, 
знаходження її адекватного відповідника є володіння перекладачем правильним уявлен-
ням про реалію та її контекстуальне використання.

Проблемою визначення мовних реалій, їх класифікацією та специфікою перекла-
ду займалися такі вчені-лінгвісти, як О.Ф. Бурбак, М.Л. вайсбурд, в.С. виноградов, 
С.і. влахов, о.в. Жомнір, Р.П. Зорівчак, В.І. Карабан, В.В. Коптілов, Л.Н. Соболєв, 
Я.і. рецкер, в.Л. россельс, а.в. Федоров, С.П. Флорин, г.в. чернов та інші науков-
ці. інтерес теоретиків перекладознавства до даного питання свідчить про його від-
критість та актуальність.

об’єктом дослідження виступають суспільно-політичні мовні реалії англійської мови.
Предмет дослідження становлять засоби перекладу суспільно-політичних мовних 

реалій з англійської на українську мову.
мета дослідження полягає у визначенні особливостей перекладу суспільно-полі-

тичних мовних реалій з англійської мови на українську.
Практична частина дослідження побудована на електронному матеріалі англійського 

та українського варіантів газети «Час і події».
За своєю етимологією слово «реалія» є формою множини середнього роду пізньола-

тинського прикметника realis із значеням «дійсний, існуючий», який пізніше перетворив-
ся на іменник жіночого роду однини. С.І. Ожегов у своєму тлумачному словнику визна-
чає реалію як одиничний предмет, річ, що існує. У філологічній літературі ХІХ та першої 
половини ХХ століть слово «реалія» застосовувалось переважно для позначення матері-
альних предметів та національних звичаїв певної країни. Вперше в якості лінгвістичного 
терміну реалію було вжито А.В. Федоровим у праці «Про художній переклад» у 1941р. 
У подальших наукових працях він наголошував, що реалія є не просто національним 
специфічним об’єктом, але словесним комплексом термінологічного, фразеологічного 
чи побутового характеру.

На основі обґрунтуванного Я.І. Рецкером поняття еквівалентності Г.В. Шатков упро-
вадив поняття безеквівалентності, що зумовило нове бачення реалії як мовної одиниці. 
Під безеквівалентними словами Г.В. Шатков розумів такі лексичні одиниці будь-якої 
мови, які на певному історичному відрізку часу зовсім не мають готових еквівалентів у 
лексиці іншої мови [1: 28]. У цьому контексті наголошувалось, що головною характерис-
тикою слів-реалій є відсутність їх словникового відповідника в мові перекладу, проте не 
вказувалось на будь-які субстанційні якості слова-реалії.

Істотного внеску в розробку поняття «реалія» зробив В.С. Виноградов, який дослі-
див лінгвістичну суть реалій. У своїх працях вчений застосовував діалектичний підхід до 
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реалії як категорії змінної та відносної, що виступає чіткіше у бінарному контрактивно-
му зіставленні мов і культур. Акцент на важливість зовнішніх зв’язків реалії зроблено в 
«Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахманової, де зазначено: «Реалії (лат. realia) –  
це 1) у класичній граматиці різноманітні фактори, що їх вивчає зовнішня лінгвістика, 
такі, як державний лад певної країни, історія і культура певного народу, мовні контакти 
носіїв певної мови з погляду їх відображення у певній мові; 2) предмети матеріальної 
культури» [2].

Розглядаючи мовну реалію як перекладознавчу проблему, болгарські вчені С.І. Вла-
хов та С.П. Флорин трактують реалії як слова (та словосполучення), що називають 
об’єкти, характерні для життя (побуту, культури, соціального та історичного розвитку) 
одного народу та чужі іншому, що, будучи носіями національного та історичного колори-
ту, не мають точних відповідностей (еквівалентів) в інших мовах, і, отже, не піддаються 
перекладу на загальних підставах, вимагаючи особливого підходу» [3: 112].

Що стосується структури реалій, то на питання, до якої категорії мовних засобів слід 
віднести реалії, фахівці не дають однозначних відповідей. Вайсбурд Л.С. наприклад, вва-
жає, що «поняття, віднесені до реалій, можуть бути виражені окремими словами, слово-
сполученнями, реченнями та скороченнями» [4]. Але більшість вчених (Л.Н. Соболєв, 
А.В. Федоров, Г.В. Чернов, С.І. Влахов, С.П. Флорин та інші науковці) погоджуються 
щодо структури реалій, включаючи до неї переважно «слова» – «лексичні одиниці», та 
тільки інколи додають «словосполучення».

В результаті аналізу наукової літератури ми дійшли висновку, що найбільш обґрун-
тованим з позицій перекладознавства є визначення терміну «реалія», що його надає 
Р.П. Зорівчак. Вона розглядає реалії як моно-та полілексемні одиниці, основне лексичне 
значення яких вміщує (в плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за ними 
комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача. 
У нашому дослідженні та експериментальній частині ми дотримувались даної дефініції 
поняття «реалія».

Всі вищезгадані визначення розкривають суть труднощів перекладу реалій. Л.Н. Со-
болєв вважає: «Якщо говорити про неперекладність, то саме реалії, як правило, і не-
можливо перекласти» [5: 270]. Проте додає, що немає такого слова, яке не могло бути 
перекладеним на іншу мову, принаймні описово, тобто поширеним сполученням слів 
даної мови.

Складність перекладу реалій полягає у відсутності в перекладацькій мові відповід-
ності (еквівалента, аналога) через відсутність у носіїв цієї мови об’єкта, який ця реалія 
позначає, та необхідність передати не тільки предметне значення (семантику) реалії, а 
також її колорит (конотацію) – її національне та історичне забарвлення.

У кожному конкретному контексті реалія може набути стилістичної функції, певної 
конотативної семантики. В тексті оригіналу реалія часто сприймається як щось звич-
не, органічне, рідне для читачів, мовою яких написаний текст. Звідси постає ділема при 
перекладі: або показати специфіку та екзотику, або зберегти звичність і втратити спе-
цифіку. Це протиріччя може здолати перекладач, який добре знає культуру та традиції 
мови оригіналу, відчуває зображувальні можливості вписаного в текст слова і водночас 
глибоко опанував рідну мову.
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Вирішення проблеми перекладу реалій є можливим за умов володіння комунікатив-
ною ситуацією та достатнім запасом фонових знань, які мають бути обов’язково наявні 
в свідомості учасників комунікації та значною мірою визначають зміст висловлювання.

Аналіз наукових праць дає підстави стверджувати, що основними загальновизнани-
ми способами відтворення мовних реалій є транслітерація, транскрипція, калькування, 
описовий переклад, наближений переклад.

Транскрипція реалії полягає у механічному перенесенні реалії з іноземної мови в 
мову перекладу графічними засобами останньої з максимальним наближенням до ори-
гінальної форми.

Транслітерація реалії передбачає передачу літер, які складають слово оригіналу, лі-
терами мови перекладу.

Калька (напівкалька) становить запозичення шляхом буквального перекладу слова 
та дозволяє перенести в мову перекладу реалію при максимально вірному збереженні 
семантичного змісту, але інколи при цьому втрачається колорит.

описовий переклад використовується у тих випадках, коли немає іншого шляху, 
тобто поняття, які не можна передати транскрипцією, доводиться пояснювати.

С.І. Влахов та С.П. Флорин вважають описовий переклад різновидом приблизного, 
до складу якого також належать родо-видова заміна, (яка дозволяє передати зміст реалії 
одиницею з більш широким значенням, підставляючи родове поняття замість видового), 
та функціональний аналог, (за яким незнайоме поняття передається приблизним ана-
логом, що існує в мові перекладу).

Крім згаданих способів, С.І. Влахов та С.П. Флорин виокремлюють контекстуаль-
ний переклад як протиставлення «словниковому перекладу», тобто заміну словникової 
відповідності реалії контекстуальною.

В основу нашого дослідження способів перекладу суспільно-політичних реалій було 
покладено вищезазначені способи перекладу.

В процесі визначення суспільно-політичних англомовних реалій в ході експерименту 
нами було використано класифікацію запропоновану С.І. Влаховим та С.П. Флориним. 
За одним із критеріїв, а саме предметною ознакою, вони розподіляють всі реалії на гео-
графічні, етнографічні та суспільно-політичні. До останніх належать реалії, які позна-
чають поняття, пов’язані з адміністративно-територіальним устрієм, органами та 
носіями влади, суспільно-політичним життям країни, та військові реалії. 

Представимо результати аналізу кожної групи вибраних реалій окремо.
До першої групи суспільно-політичних реалій, які стосуються адміністративно-тери-

торіального устрою, ми відібрали 78 реалій – адміністративно-територіальні одиниці; 
населені пункти; деталі населеного пункту. наприклад:

1.City – Сіті (транскрипція)
2.Аvenue – авеню (транслітерація)
3.Indian Territory – Територія індійців (калька)
4.One square mile – Квадратна миля – розмовна назва Сіті (калька+ описовий переклад)
5.Bankside – райони Лондона,розташовані на березі Темзи (описовий переклад)
6.County – округ (функціональний аналог) [6]
Прийнявши загальну кількість реалій даної групи, а саме 78 за 100%, ми виявили, що 

функціональний аналог було застосовано у перекладі 6 реалій (7,7%); описовий пере-
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клад – у 8 випадках (10,2%); транслітерацію – у 9 (11,5%); кальку – у 15 (19,2%); кальку 
разом із описовим перекладом – у 19 (24,3%); транскрипцією було відтворено 21 реалія 
(27%).

До другої групи суспільно-політичних реалій, які позначають органи влади та її носі-
їв, ми відібрали 96 реалій. Наведемо приклади способів їх відтворення:

1. Congressman – конгресмен (транскрипція)
2. Scotland Yard – Скотланд-Ярд (транслітерація)
3. High Commissioner – верховний комісар (калька)
4. Governor-General – генерал-губернатор, офіційний представник Короля чи короле-

ви Великобританії в странах Співдружності (калька+описовий переклад)
5.States’ righter – противник втручання федерального уряду в справи окремих шта-

тів (описовий переклад)
6. Undersecretary – замісник міністра (функціональний аналог)
Кількісні результати аналізу перекладу 96 реалій другої групи, що становлять 100%, 

є наступними: 8 реалій (8,3%) було відтворено функціональним аналогом; 10 реалій 
(10,4%) – описовим перекладом; 12 (12,5%) – транслітерацією; 17 (17,7%) – калькою у 
поєднанні з описовим перекладом; 21 (21,8%) – власне калькою; 28 (29,2%) – транскрип-
цією.

До реалій, які стосуються суспільно-політичного життя, належать такі, що позна-
чають: патріотичні та суспільні рухи; соціальні явища; звання, титули, звернення; 
різноманітні заклади та культурні установи; стани та касти тощо. нами було зро-
блено аналіз способів перекладу 108 реалій даного виду:

1.Medicaid – Медікейд (транскрипція)
2.Windsor Safari Park – Віндзор Сафарі Парк (транслітерація)
3.British Council – Британська Рада (калька)
4.Union Flag – Союзний прапор, офіційна назва Державного прапору Сполученого 

Королівства Великобританії та Північної Ірландії (калька+описовий переклад)
5.New Deal – програма економічних та соціальних реформ уряду президента Ф. Руз-

вельта (описовий переклад)
6.Prohibition – сухий закон – заборона виготовленя та продажу алкогольних напоїв у 

США в 1919-1933 рр. (функціональний аналог)
При перекладі 108 реалій третьої групи, що становлять 100%, у 9 випадках (8,3%) 

було застосовано функціональний аналог; в 11 (10,1%) – транслітерацію; у 15 (13,9%) –  
кальку та описовий переклад; 19 (17,6%) було відтворено калькою; 21 (19,4%) було тран-
скрибовано; у 33 випадках (30,6%) було використано описовий переклад.

Військових реалій в досліджених нами статтях не було визначено.
Таким чином, результати нашого експерименту дають нам можливість зробити ви-

сновки, що найчастішими способами перекладу суспільно-політичних реалій є тран-
скрипція, калька, калька разом із описовим перекладом та описовий переклад.

Отже, в процесі дослідження нами було вивчено підходи вітчизняних та зарубіжних 
вчених-перекладознавців до визначення поняття мовної реалії; охарактеризовано про-
блеми перекладу мовних реалій; з’ясовано засоби перекладу мовних реалій та проана-
лізовано особливості перекладу суспільно-політичних мовних реалій з англійської на 
українську мову.
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Заміна ЯК вид СинтаКСичноЇ транСФормаЦіЇ 
наПівПрЕдиКативниХ КонСтруКЦій

(на прикладі перекладів з російської мови на англійську  
епістолярних і драматичних творів A.П. Чехова)

Стаття присвячена проблемі адекватності перекладу напівпредикативних кон-
струкцій з російської мови на англійську (на матеріалі епістолярних і драматичних 
творів А.П.Чехова). В статті аналізується заміна як вид синтаксичної трансформації, 
в тому числі — її залежність від стилістичної приналежності тексту.

Ключові слова: напівпредикативні конструкції, синтаксичні трансформації, заміна.
Статья посвящена проблеме адекватности перевода полупредикативных конструк-

ций с русского языка на английский (на материале эпистолярных и драматургических 
произведений А.П. Чехова). В статье анализируется замена как вид синтаксической 
трансформации, в том числе рассматривается ее зависимость от стилистической 
принадлежности текста.

Ключевые слова: полупредикативные конструкции, синтаксические трансформа-
ции, замена.

The article is dedicated to the adequacy of translation of semi-predicative constructions 
from Russian language into English (based on the materials of the epistolary texts and plays 
by A. Chekhov). In this article we analyze replacement as a kind of syntactic transformation, 
including their dependence on stylistic characteristic of the text.

Key words: semi-predicative constructions, syntactic transformations, replacement.
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Із складного і все ще недостатньо розробленого комплексу питань, пов’язаних із про-
блемою адекватності перекладу, зупинимося на одному, а сааме — заміні як виду син-
таксичної трансформації. Проблемою адекватності перекладу займалося багато відомих 
лінгвістів, серед яких В.Д. Аракин, О.Д. Швейцер, Я.І. Рецкер, В.Н. Комісаров, Є.В. Бре-
ус, Л.К. Латишев та інші, але їх роботи здебільшого стосувалися перекладу з англійської 
мови на російську. У лінгвістів немає також єдності щодо визначення такого явища, як 
напівпредикативність, яке ототожнюють з другим предикатом чи відносять до неповної 
предикації, вважаючи його гібридним по своїй природі. У статті зроблено спробу до-
слідити адекватність перекладу напівпредикативних конструкцій з російської мови на 
англійську на прикладі епістолярних та драматургічних творів А.П. Чехова.

Однією із трансформацій, яка здійснюється на синтаксичному рівні, є заміна—най-
поширеніший і багатоманітний вид перекладацької трансформації. В процесі перекладу 
заміні можуть піддаватися члени речення, типи синтаксичного зв’язку, цілі конструкції 
тощо.

Отже, при заміні членів речення слова і групи слів в тексті перекладу вживаються в 
інших синтаксичних функціях, ніж їх відповідності в тексті оригіналу—інакше кажучи, 
відбувається перебудова синтаксичної схеми речення. Причини такого роду змін можуть 
бути різними. Найчастіше вони викликаються необхідністю передачі комунікативного 
розчленовування речення. В російському реченні порядок слів визначається майже ви-
ключно чинниками, пов’язаними з комунікативним розчленовуванням речення. Що сто-
сується англійської мови, то в ній порядок слів у реченні, визначається, перш за все, 
чинниками синтаксичними, тобто функцією того або іншого слова як члена речення: під-
мет в переважній більшості випадків передує присудку, додаток же слідує за присудком.

Найзвичнішим прикладом такого роду синтаксичної перебудови є заміна російської 
активної конструкції англійською пасивною. Наприклад, при перекладі епістолярних 
текстів Антона Павловича зустрічається заміна дієприкметникового звороту з дієприк-
метником у формі активного стану теперішнього часу «просящихся» на англійський 
дієприкметник також у формі активного стану (дана форма є відповідністю російської 
форми дієприкметника теперішнього часу), але пов’язане з пасивною конструкцією «to 
be let out”, за допомогою якої передається повне значення дієприкметникового звороту 
“просящихся наружу”. 

В голове у меня целая армия людей, просящихся наружу и жаждущих команды. 27 
октября 1888 г., А.С. Суворину [12 (12: 127)].

In mу head there is a whole army of people asking to be let out and waiting for the word 
of command [3: 110].

Зустрічаються і інші приклади замін при перекладі епістолярних текстів:
Архимеду хотелось перевернуть землю, а нынешним горячим головам хочется об-

нять научно необъятное, хочется найти физические законы творчества, уловить 
общий закон и формулы, по которым художник, чувствуя их инстинктивно, творит 
музыкальные пьесы, пейзажи, романсы и прочее. 3 ноября 1888 г., А.С. Суворину [12 
(12: 130)].  

Archimedes wanted to turn the earth round, and the present day hot-heads want by science 
to conceive the inconceivable, to discover the physical laws of creative art,  to detect the laws 
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and the formulae which are instinctively felt by the artist and are followed by him in creating 
music, novels, pictures, etc. [3: 113].

Підмет даного російського речення, за яким слідує дієприслівниковий зворот, в ан-
глійській інтерпретації передається за допомогою додатка з прийменником by і входить 
до складу підрядного означального речення пасивного стану, яке є англійською відпо-
відністю дієприслівникового звороту, тобто повністю міняється синтаксична структура 
речення.

Що стосується драматургічних текстів А.П. Чехова, то в них відбувається інша за-
міна російських активних конструкцій на англійські пасивні.

Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, нелов-
ким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы; неудержимо бродит он около людей, 
причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь 
прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег [12 (10: 
164)].

A young author, especially if at first he does not make a success, feels clumsy, ill-at-ease, 
and superfluous in the world. His nerves are all on edge and stretched to the point of breaking; 
he is irresistibly attracted to literary and artistic people, and hovers about them unknown and 
unnoticed, fearing to look them bravely in the eye, like a man with a passion for gambling, 
whose money is all gone [2: 35].

Російська напівпредикативна конструкція “причастных к литературе и к искусству” 
відноситься до означуваного слова “людей”. На англійську мову вона перекладається за 
допомогою речення пасивного стану, причому суб’єктом вислову стає особовий займен-
ник “он”, і тому відбувається повне переосмислення сказаного. 

Природною трансформаційною синтаксичною заміною є заміна російської відокрем-
леної обставини, вираженої поодиноким дієприслівником або дієприслівниковим зворо-
том, на інші конструкції англійської мови, оскільки в англійській мові немає відповідної 
конструкції.

При перекладі епістолярних і драматургічних текстів А.П. Чехова, що містять від-
окремлені обставини, виражені поодинокими дієприслівниками або дієприслівниковими 
зворотами, заміна даних конструкцій відбувається по-різному залежно від приналежнос-
ті його до того або іншого тексту.

Так, при перекладі епістолярних текстів спостерігаються наступні заміни членів ре-
чення.

Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не 
делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Март 1886 г., Н.П. 
Чехову [12 (12: 54)].

They do not make a row because of a hammer or a lost piece of India-rubber; if they live 
with anyone they do not regard it as a favour and going away, they do not say “nobody can 
live with you “ [3: 37].

Напівпредикативна конструкція “живя с кем-нибудь” замінюється в англійській мові 
на обставинне підрядне речення, причому із значенням умови, що є дуже рідкісним яви-
щем. При перекладі велику роль виконує синтаксичне значення конструкції, яка в росій-
ській мові має чітко виражений умовний характер.
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Російська напівпредикативна конструкція перекладається за допомогою обставин-
ного підрядного речення із значенням часу. Крім того, у наступному прикладі є деякі 
відмінності значення перекладу від оригіналу. Дієприслівник “живя” передається за до-
помогою дієслова у формі минулого часу (The Past Indefinite Tense) “was”, який пере-
кладається російською мовою як “був”. Таким чином, можна здогадатися про тривалість 
перебування письменника у Санкт-Петербурзі тільки з головної предикативної частини 
у складі складного речення.

Живя в Питере, я в один месяц сделал столько, сколько не сделать моим молодым 
друзьям в целый год. 15 февраля 1886 г., Н.П. Чехову [12 (12: 42)].

When I was in Petersburg, I got through in one month more than my young friends would 
in a year [3: 25].

У перекладі епістолярних текстів також зустрічаються заміни російських дієприс-
лівникових зворотів англійськими конструкціями з герундієм. Причому синтаксична 
обставинна функція конструкції зберігається. Єдиною відмінністю є те, що в оригіналі 
вона має значення обставини образу дії, а в перекладі—значення супутніх обставин. Із 
стилістичної точки зору також не врахована специфіка виразу “не щадя живота”, яка 
містить стилістично забарвлений архаїзм. При перекладі вона передається за допомогою 
конструкції, що включає нейтральну лексику. Таким чином, при перекладі втрачається 
колоритність російського вислову.

Львов честен, прям и рубит сплеча, не щадя живота [12 (10: 77)].
Lvov is honest and straight, and he blurts out the truth without sparing himself [2: 249].
Російський дієприслівниковий зворот може перекладатися поєднанням англійського 

дієслова з прийменниково-іменниковою конструкцією. Таким чином, напівпредикативна 
конструкція передається за допомогою предикативної.

Начало пишу спокойно, не стесняя себя, но в середине я уж начинаю робеть и боять-
ся, чтобы рассказ мой не вышел длинен: я должен помнить, что у «Северного вестника» 
мало денег и что я один из дорогих сотрудников. 27 октября 1888 г., А.С. Суворину [12 
(12: 126)].

I let myself go at the beginning and write with an easy mind; but by the time I get to the 
middle I begin to grow timid and to fear that my story will be too long: I have to remember 
that the “Severny Vestnik” has not much money, and I am one of their expensive contributors 
[3: 109].

При перекладі драматургічних текстів Констанція Гарнет вибирає повністю інші 
форми перекладу напівпредикативних конструкцій, виражених відокремленими дієприс-
лівниковими зворотами. Головною причиною цього є передача задуманої спонтанності 
мови персонажів чехівських п’єс.

Войницкий. Но ты возьми вот что. Человек ровно двадцать пять лет читает и 
пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве [12 (10: 196)].

Voynitsky. But I will tell you something; the man has been writing on art for twenty-five 
years, and he does not know the very first thing about it [2: 67].

Напівпредикативна конструкція перекладається англійською мовою простим речен-
ням у складі складносурядного. Даний тип речення є тим, що найчастіше вживається в 
англійському розмовному мовленні, тому перекладачка вибрала саме його.
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Як і в епістолярних перекладних текстах, так і в драматургічних відокремлена об-
ставина, виражена поодиноким дієприслівником, може перекладатися англійським поєд-
нанням дієслова з прийменниково-іменниковою конструкцією. Проте, дана конструкція 
знаходиться в реченні, яке в літературі іменується ремаркою. А, як відомо, текст, стиль, 
мова ремарок відрізняються від мовлення персонажів. Їй властива велика стриманість у 
використовуванні стилістичних прийомів, вона більш нормована.

Войницкий (кладет букет на стул; волнуясь, вытирает платком лицо и за воротни-
ком). Ничего... Да... Ничего... [12 (10: 222)].

Voynitsky (throws the roses on a chair and speaks in great excitement, wiping his face and 
neck with his handkerchief). Nothing—yes, yes. Nothing [2: 93].

Крім відмінностей в перекладі напівпредикативних конструкцій епістолярних і дра-
матургічних текстів, виражених дієприслівниковими зворотами і поодинокими дієприс-
лівниками, існує і схожість. Однією з них є синтаксична заміна даних конструкцій ді-
єприкметниковими, які виконують в мові перекладу функцію обставини, але при цьому 
значення обставини міняється. У перекладі речення з драматургічного і епістолярного 
текстів обставини умови (у першому випадку) і часу (у другому випадку) трансформу-
ються в обставини із значенням супутніх обставин.

Серебряков. Я, господа, собрал вас, чтобы попросить у вас помощи и совета, и, зная 
всегдашнюю вашу любезность, надеюсь, что получу их [12 (10: 224)]. 

Serebryakov. I want to ask you for your assistance and advice, and, knowing your unfailing 
amiability, I think I can count on both [2: 95].

He дальше как 25-30 лет тому назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, со-
вершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека… 9 марта 
1890 г., А.С. Суворину [12 (12: 185)].

Not more than 25 to 30 years ago Russians exploring Sahalin performed amazing feats 
which exalt them above humanity [3: 168].

Російські відокремлені дієприкметникові звороти і поодинокі дієприкметники пе-
рекладаються на англійську мову, в більшості випадків, двома засобами: англійським 
дієприкметниковим зворотом або підрядним реченням. В англійській мові дієприкмет-
ник як частина системи дієслова (неособова форма дієслова) володіє категоріями стану 
(активного, пасивного) і часової віднесеності. Він може визначатися прислівником і має 
доповнення. Англійський дієприкметник на відміну від російського має, крім дієслівних 
і ад’єктивних характеристик, ще і адвербіальні. Але категорії виду англійський дієприк-
метник не має. Слід зазначити, що в своїй атрибутивній функції англійський дієприкмет-
ник не виражає часової віднесеності, а тільки активність або пасивність.

Отже, при перекладі драматургічних текстів, що містять відокремлені означення, ви-
ражені дієприкметниковими зворотами або поодинокими дієприслівниками, відбувають-
ся наступні їх заміни як членів речення.

Войницкий. Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну 
[12 (10: 206)].

Voynitsky. This wonderful feeling of mine will be wasted and lost as a ray of sunlight is lost 
that falls into a dark chasm, and my life will go with it [2: 77].

В даному випадку дієприкметниковий зворот замінюється підрядним означальним 
реченням. Причина цього криється у тому, що російський дієприкметник минулого часу 
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активного стану позначає дію, що передувала дії, позначеній присудком в теперішньому 
часі.

У другому прикладі дієприкметниковий зворот передається за допомогою приймен-
никово-іменникової конструкції, оскільки в цьому випадку вживання підрядного речен-
ня або підрядної конструкції порушило б гармонію передачі якостей персонажа, що опи-
сується. Переклад конструкції стилістично витриманий.

Войницкий. Его первая жена, моя сестра, прекрасное, кроткое создание, чистая, как 
вот это голубое небо, благородная, великодушная, имевшая поклонников больше, чем он 
учеников,—любила его так, как могут любить одни только чистые ангелы таких же 
чистых и прекрасных, как они сами [12 (10: 196)].

Voynitsky. His first wife, who was my sister, was a beautiful, gentle being. As pure as the 
blue heaven there above us, noble, great-hearted, with more admirers than he has pupils, and 
she loved him as only beings of angelic purity can love those who are as pure and beautiful as 
themselves [2: 68].

У наступному прикладі відбувається повна синтаксична заміна дієприкметникового 
звороту як члена речення. Крім того, що речення міняє свої рамки в перекладі, напів-
предикативна конструкція замінюється предикативною: частина пропозиції, що містить 
дієприкметниковий зворот, замінюється складнопідрядним реченням, де частина росій-
ського дієприкметникового звороту трансформується у присудок речення із залежними 
від нього словами, а друга частина трансформується у підрядне означальне речення.

Широкая аллея, ведущая по направленно от зрителей в глубину парка к озеру, загоро-
жена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озера совсем 
не видно [12 (10: 141)].

A broad avenue of trees leads from the audience towards a lake which lies lost in the depth 
of the park. The avenue is obstructed by a rough stage, temporarily erected for the performance 
of amateur theatricals, and which screens the lake from view [2: 12].

Що до відокремлених означень, виражених поодинокими дієприкметниками росій-
ської мови, то вони практично ніколи не перекладаються на англійську мову напівпред-
икативними конструкціями, зберігаючи тим самим свою синтаксичну функцію. Наступ-
ний приклад є тому підтвердженням.

Кресло останавливается в левой половине комнаты; Полина Андреевна, Маша и 
Дорн садятся возле; Медведенко, опечаленный, отходит в сторону [12 (10: 180)].

Sorin in his chair is wheeled to the left-hand side of the room. Paulina, Masha and Dorn sit 
down beside him. Medvedenko stands sadly aside [2: 51].

В даному випадку російське відокремлене означення, що виражене поодиноким ді-
єприкметником, відноситься і відповідно стоїть після підмета, вираженого іменником. 
Воно міняє свою синтаксичну функцію на функцію обставини, вираженої прислівником 
“sadly”, який входить до групи присудка і відповідно стоїть після нього. Таким чином, 
відбувається заміна як на синтаксичному рівні, так і на морфологічному, яку супрово-
дить ще одна синтаксична трансформація, описана вище, перестановка членів речення.

Цікавою синтаксичною трансформацією напівпредикативної конструкції є переда-
ча російського відокремленого означення, вираженого дієприкметниковим зворотом 
(з дієприкметником у формі пасивного стану минулого часу), англійським підрядним 
означальним реченням залежно від того, до якого слова воно відноситься. Два наступні 
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приклади демонструють цю закономірність. У першому випадку перед нами підрядне 
речення активного стану, оскільки в російській мові напівпредикативна конструкція від-
носиться до іменника, що позначає істоту. А в другому випадку—напівпредикативна 
конструкція трансформується у підрядне означальне речення пасивного стану, оскільки 
відноситься до іменника, що позначає неістоту.

Одновременно входят справа Аркадина, Сорин во фраке со звездой, потом Яков, 
озабоченный укладкой [12 (10: 168)].

At the same moment Arkadina comes in from the right, followed by Sorin in a long coat, 
with his orders on his breast, and by Jacob, who is busy packing [2: 39].

Одна из гостиных в доме Сорина, обращенная Константином Треплевым в рабочий 
кабинет [12 (10: 177)].

A sitting-room in Sorin’s house, which has been converted into a writing-room for Treplieff 
[2: 48].

В епістолярних текстах А.П. Чехова заміна напівпредикативних конструкцій як чле-
нів речення представлена не так різноманітно, як при перекладі драматургічних текстів. 
Це пояснюється відмінністю синтаксису і стилістики драматургічних і епістолярних тек-
стів як в російській, так і в англійській мові. Якщо в першому випадку перекладач хоче 
передати лексичне значення конструкції, враховуючи кожну деталь, зберігаючи стиліс-
тику мови вислову, характерну тому або іншому персонажу або автору (у ремарках), то 
у другому випадку перекладач обмежується тими типами замін членів речення, які є 
стилістично нейтральними і широко вживаними.

Мне, например, всегда при ощущении холода снится один благообразный и ученый 
протоиерей, оскорбивший мою мать, когда я был мальчиком; снятся злые, неумолимые, 
интригующие, злорадно улыбающиеся, пошлые, каких наяву я почти никогда не вижу. 12 
февраля 1887 г., Д.В. Григоровичу [12 (12: 66)].

I, for instance, when I feel cold, always dream of my teacher of scripture, a learned priest 
of imposing appearance, who insulted my mother when I was a little boy; ] dream of vindictive, 
implacable, intriguing people, smiling with spiteful glee—such as one can never see in waking 
life [3: 49].

Трансформація відбувається як на синтаксичному рівні, так і на морфологічному (ді-
єприкметник «оскорбивший» замінюється дієсловом «insulted»). Але при цій заміні не 
відбувається лексичного переосмислення конструкції, тобто всі російські слова переда-
ються на англійську мову з тим же лексичним значенням, і порядок слів у конструкції 
абсолютно не змінюється.

Щодо такої напівпредикативної конструкції, як відокремлена прикладка, то слід за-
значити, що в досліджуваних нами драматургічних текстах не були виявлені випадки 
синтаксичної заміни прикладки як члена речення. А в епістолярних текстах такі при-
клади непоодинокі. 

Мережковский моего монаха, сочинителя акафистов, называет неудачником. 3 ноя-
бря 1888 г., А.С. Суворину [12 (12: 131)]. 

Merezhkovsky calls mу monk who composes the songs of praise a failure [3: 114]. 
Прикладка «сочинителя акафистов», яка виконує синтаксичну функцію означення, 

замінюється підрядним означальним реченням. Природно, що при цьому відбувається 
заміна частин мови: іменник “сочинителя” замінюється дієсловом “composes”.
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Можлива також заміна російської прикладки англійським присудком. Таким чином, 
російська напівпредикативна конструкція трансформується в англійську предикативну. 
Ця трансформація супроводжується лексичною заміною імені і по батькові персонажа 
його прізвищем, що є природним, оскільки в англійській мові немає такого поняття, як 
по батькові.

Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило 
писать целую книгу [12 (12: 159)].

Oblomov himself is exaggerated and is not so striking as to make it worth while to write a 
whole book about him [3: 142].

В текстах різної стилістичної приналежності значення напівпредикативної конструк-
ції передається по-різному, тому що епістолярні та драматургічні тексти в російській та 
англійській мовах мають свій набір конструкцій, стилістично обумовлений. 

Причиною використання трансформацій напівпредикативних конструкцій на синтак-
сичному рівні є, по-перше, передача комунікативного розчленовування речення, тому що 
порядок слів російського речення з ним пов’язаний, а в англійському реченні порядок 
слів визначається чинниками синтаксичними, тобто функцією того або іншого слова як 
члена речення. По-друге, в різних мовах напівпредикативні конструкції в реченні ви-
конують різні синтаксичні функції. По-третє, відмінність, яка пов’язана з мовною ви-
бірковістю. Англійській мові властиві економніші способи передачі думки, чим це має 
місце в російській мові.
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ПСЕвдоінтЕрнаЦіонаЛЬна ЛЕКСиКа та ЇЇ ПЕрЕКЛад

Стаття присвячена вивченню проблем перекладу псевдо- інтернаціональної лексики 
та виявленню труднощів, які виникають при цьому.

Ключові слова: псевдоінтернаціональні слова, синонімічний переклад, буквальний 
переклад. 

Статья посвящена изучению проблем перевода псевдоинтернациональной лексики и 
выявлению трудностей, которые возникают при этом.

Ключевые слова: псевдоинтернациональные слова, синонимический перевод, 
буквальный перевод.

The article deals with some characteristic features of the pseudointernational words and 
peculiarities of their translation.

Key words: pseudointernational words, synonymic translation, literal translation.

На сьогоднішній день псевдоінтернаціональна лексика становить значну загрозу при 
перекладі, адже зараз спостерігається тенденція до зростання інформаційного потоку, у 
кожній сфері знань виникають нові терміни та поняття, які вимагають точного перекладу 
чи пояснення. Перекладачі  частіше стикаються з такою проблемою, як  переклад псевдо- 
інтернаціональної лексики, або так званих «фальшивих друзів перекладача».

Псевдоінтернаціональні слова – лексичні одиниці в різних мова близькі за формою, 
але різні за значенням. Вони виникли в результаті запозичення, але при цьому слово, або 
було запозичене не в усіх значеннях, або до двох мов було запозичене те саме слово з 
якоїсь третьої мови проте в різних значеннях, або в процесі запозичення відбулося повне 
переосмислення лексичної одиниці [2,55].

Загалом псевдоінтернаціональні слова поділяються на дві групи:
1) слова, які мають подібне написання й вимову, але зовсім інше значення в порівнян-

ні з англійським. Наприклад: partisan – захисник, а не партизан;  fabric – тканина, а не фа-
брика; clay – глина , а не клей; paragraph – пункт, а не параграф; obligation – зобов’язання, 
а не облігація;  bullion – злиток (золота або срібла), а не бульйон; appellation – ім’я, назва, 
а не апеляція; actual – фактично існуючий, дійсний, справжній, а не актуальний та інші.

2) слова, які лише в одному або двох значеннях збігаються з українськими словами, 
але розходяться в інших значеннях. Наприклад: substance – сутність, речовина (рідше 
– субстанція); object – ціль, завдання, а не тільки об’єкт; convention – з’їзд, а не тільки 
конвенція; aggressive – енергійний, наполегливий, а не тільки агресивний; collect – стя-
гувати, а не тільки збирати або колекціонувати; control – управляти, а не тільки контр-
олювати; session –  зустріч, заняття, а не тільки сесія та інші [5,101].

Також, при перекладі можна зустріти й складні форми псевдоінтернаціоналізмів, які 
досить часто трапляються в науково-технічній літературі, такі як:  revolutionary changes 
in tube design – значні зміни в конструкції труби; theory is pessimistic- розрахунок дає за-
©  Васильченко О.В., 2011
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нижені результати; optimistic percent – завищений процент; massive tube failures – сильні 
пошкодження труби, а не масивні пошкодження труби. Такі фрази зазвичай мають певну 
специфіку і зазвичай потребують нових еквівалентів при перекладі, які не зафіксовані у 
словнику, що й призводить до виникнення певних труднощів перекладу та ще раз під-
креслюють важливість знань основних способів перекладу псевдоінтернаціональних слів.

Труднощі, які виникають при перекладі псевдоінтернаціональної лексики полягають 
у тому, що зазвичай перекладачі досить часто забувають  про таке поняття, як «вжива-
ність» слова, і зазнають впливу вже знайомої для них графічної форми слова, що таким 
чином призводить до порушення норм рідної мови й неправильного перекладу.  

Як зазначає відомий дослідник в цій галузі Пумпянський О.Л, до основних причин, 
що призводять до помилок, належать: “1) переконаність в однозначності слів і граматич-
них форм; 2) змішання графічної зовнішності слова; 3) помилкове використання анало-
гії; 4) переклад слів конкретнішими значеннями, ніж вони фактично мають; 5) невміння 
підшукати значення для перекладу англійських слів і лексичних та граматичних поєд-
нань”. Подібні причини перераховуються, ще одним відомим дослідником Скороходько 
Е.Ф. Отже, як ми бачимо, найпоширенішим фактором впливу на переклад є невміння 
розпізнати «псевдоінтернаціональну лексику» при перекладі.

В англійській і українській мовах псевдоінтернаціоналізми разом з інтернаціоналіз-
мами нараховують декілька тисяч слів та зустрічаються в межах чотирьох частин мови: 
іменників, прикметників, прислівників і дієслів. Більшість псевдоінтернаціональних 
слів в обох мовах належать до однієї частини мови (to control і контролювати є дієс-
ловами), однак існують лексичні одиниці, які належать до різних частин мови (graphic 
– графічний і графік). Тому для осіб, що володіють основами іншої мови, помилкові ото-
тожнення мають місце лише в сфері однакових частин мови: так, іменники асоціюються 
з іменниками й т.п., омонімія ж частин мови, як правило, не викликає ускладнень. 

Із семантичної точки зору до слів що вводять в оману належать слова, що відносяться 
до аналогічних або суміжних семантичних сфер або, у будь-якому разі, можуть виявити-
ся в подібних контекстах; випадково співпадаючі лексеми, зазвичай не зустрічаються в 
однакових контекстах (типу англ, rock «скеля» – укр. доля) та не викликають помилкових 
асоціацій. Також розбіжності можуть зустрічатися в понятійному змісті, реаліях, стиліс-
тичних характеристиках і лексичній сполучуваності, на практиці всі ці типи розбіжнос-
тей нерідко переплітаються. 

При перекладі псевдоінтернаціональної лексики, яка досить часто вводить в оману 
перекладача слід пам’ятати наступне: якщо перекладач знаходить в тексті оригіналу сло-
во, подібне за формою певному українському слову, то це має бути йому попередженням 
щодо ретельнішого аналізу англійського слова та контексту задля того аби не припусти-
тися помилки через неврахування всіх його значень. Псевдоінтернаціоналізми на відміну 
від справжніх інтернаціоналізмів, перекладають не шляхом транскодування (трансліте-
рації чи транскрибування), а шляхом пошуку словникових відповідників.

Однозначні псевдоінтернаціоналізми мають тільки один перекладний еквівалент (од-
нозначний еквівалент): billet – заготовка, transformer – трансформатор.

Багатозначні псевдоінтернаціональні слова перекладають шляхом пошуку в словни-
ку варіантних відповідників. І лише перекладач вирішує завдання вибору адекватного 
відповідника до певного контексту з кількох, поданих у словнику. 
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Для правильного підбору відповідника й для правильного перекладу необхідно точно 
визначити лексико-семантичний варіант слова (тобто в якому саме значенні його вжито), 
це робиться на основі інформації про предметну сферу тексту і речення, яке перекла-
дається, характер відповідності змісту речення, в якому вжито дане слово. Наприклад, 
The most common cause of vіtamіn B12 defіcіency іs pernіcіous anemіa. Найчастіша при-
чина дефіциту вітаміну B12 – перніціозна анемія. Тут виходить такий тип перекладу, як 
масло масляне. Адже перніціозна анемія – це і є B12-дефіцитна анемія. Насправді англ. 
pernіcіous anemіa – аутоіммунний (він же атрофічний) гастрит. Правильний переклад: 
найчастіша  причина дефіциту вітаміну B12 – атрофічний гастрит.

Також при перекладі псевдоінтернаціональної лексики слід вдаватися до таких видів 
перекладу, як [3,95]:

– описовий переклад, наприклад examinee – той, що складає іспит, або epilogic за-
ключний, percenter – лихвар, а не «процентник»;

–  синонімічний переклад, наприклад party line – політичний курс, а не партійна лі-
нія, fashion paper – журнал мод, а не журнал фасонів, committee – комісія, а не комітет, 
естрада – variety, а не estrade ;

– буквальний переклад (вдаватися до такого виду перекладу слід тоді коли відчуття 
мови та перекладацький досвід вказують на те, що в даній ситуації буквальний переклад 
являтиме собою адекватну передачу думки оригіналу), наприклад correlator – корелятор, 
або code name – кодова назва, або colour correction – колірна корекція.

Отже, підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що на сьогоднішній день при 
перекладі текстів різного роду складності, а особливо науково-технічних, існує багато 
різних чинників, які впливають на  якість і адекватність перекладу. Разом з лінгвістич-
ними чинниками важливе значення мають такі  не лінгвістичні чинники, як досягнення 
поставленої мети при перекладі, орієнтир на адресата та ін. Тож досягти адекватного 
перекладу можна лише врахувавши всі аспекти псевдоінтернаціонального  поняття.
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інСтрумЕнтаЛЬно-муЗичні тЕрміни:  
ПЕрЕКЛадоЗнавчий аСПЕКт 

Стаття присвячена перекладознавчому аспекту інструментально-музичних термі-
нів французької та української мов. Аналіз інструментально-музичних термінів ґрун-
тується на визначенні ментального музично-інструментального простору двох мов, 
визначенні труднощів перекладу інструментально-музичних термінів та шляхів їх по-
долання.

Ключові слова: інструментально-музичні терміни, ментальний простір, когнітивна 
лінгвістика, концепт, ментальна репрезентація, фрейм. 

Статья посвящена переводоведческому аспекту инструментально-музыкальных 
терминов французского и украинского языков. Анализ инструментально-музыкальных 
терминов основывается на определении ментального музыкально-инструментального 
пространства двух языков, определении трудностей перевода инструментально-
музыкальных терминов и путей их разрешения. 

Ключевые слова: инструментально-музыкальные термины, ментальное простран-
ство, когнитивная лингвистика, концепт, ментальная репрезентация, фрейм.

The article deals with the translation theory aspect of music instrument terms in French 
and Ukrainian. The analysis of music instrument terms provides for the  determination of 
the mental music instrument space in both languages and also for the  determination of the 
difficulties in translation of music instrument terms and the ways of the solution of them..

Key words: music instrument terms, mental space, cognitive linguistics, concept, mental 
representation, frame.

Для перекладознавчої науки важливою проблемою є переклад термінів. У мові науки 
й техніки ми маємо справу зі стабільним, інформаційно насиченим шаром лексики – 
термінологічними одиницями, які мають суттєві особливості функціонування. Сьогодні 
значну проблему для перекладачів становить відсутність перекладацьких французько-
українських словників у галузі музики. Інструментально-музичні терміни французької 
та української мов до цього часу не були предметом ґрунтовних досліджень. Цим і по-
яснюється актуальність даного дослідження. Останнім часом всебічно вивчають про-
блему взаємозв’язку культури, мови і свідомості: проводяться найрізноманітніші дослі-
дження мовної картини світу у носіїв окремої мови, створюються асоціативні словники 
різних мов, які дають багатий матеріал для вивчення особливостей сприйняття дійсності 
в рамках тієї чи іншої культури [1: 32 ]. Кожна мова по-своєму членує світ, має свій спо-
сіб його концептуалізації, особливу картину світу. Терміносистеми французької та укра-
їнської мов мають свої національні особливості і досить часто ці культорологічні розбіж-
ності становлять труднощі при перекладі. Оскільки концепт МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ 
не був до сьогодні предметом спеціального дослідження ні у вітчизняному романському 
©  Гаврилюк А.П., 2011
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мовознавстві, ні у перекладознавстві, дана розвідка сприятиме до певної міри усуненню 
існуючої прогалини, а також допоможе здійснити перекладацький аналіз інструменталь-
но-музичних термінів французької та української мов.     

мета даного дослідження полягає у встановленні мовної своєрідності музично-
інструментальних термінів, котра здатна впливати на процес перекладу з французької 
мови на українську, та виявленні способів перекладу музичних  термінів. об’єктом до-
слідження є інструментально-музичні терміни французької та української мов. Предмет 
дослідження – зіставний та перекладацький аналіз інструментально-музичних термінів 
французької та української мов. матеріалом дослідження послугували 192 французь-
ких музичних лексем та 111 українських лексичних одиниць, що позначають музичні 
інструменти, відібрані з лексикографічних джерел: «Nouveau dictionnaire analogique» 
[2], « Dictionnaire des instruments de musique, étude de lexigologie » Ролланда Райта [3] 
та «Словник-довідник музичних термінів за книгами Юцкевича» [4]. Мета і завдання 
дослідження зумовили використання зіставного, структурно-лінгвістичного та перекла-
дацького аналізу як основних методів дослідження. При дослідженні когнітивних ме-
ханізмів утілення досліджуваного концепту застосовувався концептуально-семіотичний 
аналіз. наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше на основі ког-
нітивного та зіставного аналізу встановлено релевантні для перекладу когнітивні, куль-
турологічні, типологічні та перекладацькі особливості реалізації концепту МУЗИЧНІ 
ІНСТРУМЕНТИ, а також здійснено перекладацький аналіз інструментально-музичних 
термінів, які входять до цього концепту. теоретичне значення дослідження полягає у 
певному внеску автора у принципи створення методики когнітивного аналізу музичних 
термінів та пошуку перекладацьких відповідників для лакунарних в цільовій мові лек-
сем. Дослідження має певну практичну цінність.  Його результати можна використову-
вати при викладанні вузькоспеціального спецкурсу, курсу науково-технічного перекладу, 
французької мови на музичних факультетах, при розгляді перекладацьких проблем у 
курсі теорії перекладу, тощо.

Кожна мова специфічна, в ній відображений своєрідний національний характер, 
власна концеп туалізація світу отож, зіставлення мов та переклад сприяють виявленню 
спільних та відмінних концептуальних структур світу. 

Когнітивна лінгвістика досліджує ментальні процеси, які відбуваються під час сприй-
няття, осмислення та пізнання дійсності свідомістю, а також види і форми їх ментальних 
репрезентацій [5: 2]. Ця наука має зв’язок із теорією перекладу. Цей зв’язок когнітивної 
лінгвістики з теорією перекладу зумовлений тим, що перша переймається проблемами 
мови як засобу вираження системи узагальнених і класифікованих понять, які виника-
ють у процесі взаємодії людини з об’єктивною реальністю, тоді як переклад у процесі 
пошуку різнорівневих відповідників між двома різними мовними системами спирається 
на дві картини світу і два типи світосприйняття, відображені у культурах і мовах носіїв 
та узагальнені у когнітивній лінгвістиці [6: 106]. Для перекладу важливі такі поняття 
когнітивної науки як ментальний простір, ментальна репрезентація та фрейм. 

За М.О.Холодною ментальний простір – «динамічна форма ментального досвіду,  яка 
актуалізується  в процесі пізнавальної взаємодії суб’єкта зі світом» [8: 96]. Інакше кажу-
чи ментальний простір є способом функціонування ментальних структур, в результаті 
чого, формуються ментальні репрезентації того фрагменту світу, на який спрямована піз-
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навальна діяльність людини. А ментальна репрезентація, підсумовує М.О.Холодна - «це 
особлива форма організації ментального досвіду у вигляді індивідуального висновку» 
[7: 101].

Фрейм – одиниця знань, яка організована навколо концепту і містить у собі дані про 
суттєве, типове і можливе для цього концепту в рамках певної культури; структура даних 
для представлення стереотипної ситуації [8: 59].

Для визначення ментального музично-інструментального простору з’ясуємо конвер-
гентні та дивергентні ознаки досліджуваних термінів. За семантикою майже всі вербаль-
ні репрезентації концепту МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ є міжмовними французько-укра-
їнськими синонімами: rebec -  ребек, viole d’amour - віоль д’амур, ophicléide - офіклеід, 
caril lon - карійон, sarrussophone - саррюссофон. Виняток становлять терміни-лакуни. 
Конвергентність представлена повними та частковими міжмовними синонімами, остан-
ні  відрізняються флексіями, формою числа, алофонами та морфологічними ознаками: 
guitare – гітара, lyre -  ліра, clavicorde – клавікорди, cornet à pistons – корнет-а-пісто, 
harpe – арфа, cithare – кіфара, luth – лютня, оrgue -  орган. Конвергентність прояви-
ла себе також у тому культурологічному факті, що народні інструменти представлено в 
обох культурах здебільшого духовими та струнними інструментами, причому більшість 
цих народних інструментів є інструментами простого люду: chevrie (musette, chevrette) - 
шеврі (мюзет, шеврет), музичний інструмент, на якому грали пастухи, zampogna - зам-
поня, флейта пастухів або мюзет,  armonie  - а рмоні, музичний інструмент сільських 
скрипалів XII - XIII ст., сурма, чимпой, береста, луска (вабець), фуркотало, очерети-
на, лігава (труба), гуслі, колесна ліра, басоля, теленка. Класичні інструменти однаково 
представлені в порівнюваних мовах, а от факт тотожності музичних інструментів селян 
і вуличних музик на французьких та українських теренах може свідчити про однаковий 
культурний розвиток цих двох народів. 

До дивергентних ознак музично-інструментальних термінів у французькій та україн-
ській мовах слід віднести етимологічні, синтаксичні та варіативні розбіжності часткових 
міжмовних синонімів та терміни-лакуни, для яких в іншій мові не існує слова, бо не іс-
нує й самої реалії. В українському концепті наявні лексеми, які здебільшого позначають 
духові та ударні (інструменти та українські народні інструменти давніх часів і різних 
регіонів, котрі становлять лакуни для французької лексичної системи: денцівка, зубівка, 
флояра, дуда, свиріль бугай, тулумбас, „рубель і качалка”. Яскравим відображенням суто 
українського ментального простору є назви музичних інструментів таких регіонів Укра-
їни як Гуцульщина, Буковина, Полісся: денцівка гуцульська, гуцульський дідик (скигля), 
цимбали, флейта Пана, сопілка-викрутка, дудка-колянка, ріжки. У французькому кон-
цепті зареєстровано лексеми, більшість яких позначають духові та струнні інструменти, 
інструменти різних регіонів Франції, інструменти селян, інструменти для оповіщення 
певної події, загальнонародні французькі інструменти, котрі позначають стародавні ін-
струменти, інструменти інших народів світу (арабські, індійські, єврейські, іспанські та 
італійські), які є лакунами для лексичної системи української мови: bacchias – бакіас, ба-
рабан провінції Прованс, bancloche – банклош, дзвін публічних проголошень, дзвін триво-
ги, trémolophone – тремолофон,  фортепіано з двома клавіатурами, яке винайшов Філіп 
де Жирар 1842 року,  crincrin, крінкрін, погана скрипка, flautèle, petite flûte, flageolet –  
флотель, маленька флейта, флажолет, traversaine, flûte traversite (ou traversière) – 
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траверсен, поперечна флейта, abub – абуб, духовий інструмент єврейського народу; 
baglattеa – баглаттеа, арабський інструмент схожий на гітару на шість струн. Щодо 
класичних інструментів у французькій мові більше назв видів інструментів, більше си-
нонімів, більше запозичень, ніж в українській: pipeau, chalumeau, galoubet –  сопілка, 
barbiton – барбітон - струнний інструмент у Стародавній Греції, його форма схожа на 
лютню. На відміну від французької мови, де більшість назв музичних інструментів ви-
користовується всіма носіями мови, для української мови характерні різні, залежно від 
регіону, назви одних і тих саме інструментів: мандора (мандола, пандура). 

Переклад термінів – складна задача. Тут постає проблема нормалізації термінологіч-
них одиниць, які мають бути точними і повністю служити поставленим цілям. Проблема 
перекладу термінів – це й проблема співвідношення національного та інтернаціональ-
ного, яка полягає в тому, щоб не засмічувати українську термінологію незасвоєними та 
малозасвоєними іншомовними запозиченнями, але й не ізолювати її штучно від світо-
вого співтовариства [9 : 43], це й необхідність позбутися «полону» російського посеред-
ництва з метою уникнення механічних помилок, властивих для російських термінів, це 
й проблема  «фальшивих друзів перекладача» [9 : 47-49], це й відсутність перекладних 
французько-українських словників [9 : 42],  це й суперечність між словником книжно-
писемного та усно-розмовного мовлення, яка має тенденцію розв’язуватися на користь 
розмовного типу [10 : 93-94]. 

Переклад термінів зазвичай здійснюється за допомогою міжмовних трансформацій 
− транскодування, калькування, експлікація і еквівалент та інші. Термінологічна неточ-
ність, перенасиченість термінами-синонімами, відсутність чітких однозначних понять 
створюють складності при перекладі, тому перекладачі вдаються до винайдення нео-
логізмів, які, в свою чергу, породжують нові труднощі через непідпорядкованість загаль-
ним правилам. Музичні терміносистеми досліджуваних мов перебувають у безперерв-
ному розвитку, оскільки в їх межах відбуваються такі процеси, як зникнення одних і 
поява інших термінів, вживання старих термінів у новому значенні, заміна одних термі-
нів іншими, ліквідація паралельних термінів, творення і запозичення термінів, уживання 
діалектних назв у термінній функції. 

У більшості випадків перекладом для повних та часткових міжмовних синонімів є 
словникове значення. Повні міжмовні синоніми, які співпадають у значенні та звучанні, 
перекладаються прийомом транскрибування: tuba – туба, basse – бас, saxophone – сак-
софон, xylophone – ксилофон, ocarina – окарина,  flageo let – флажолет, musеtte – мюзет, 
accordéon – акордеон, agrafe – аграф, sistre – сістр, tam-tam – тамтам, gong – гонг, 
vibraphone – вібрафон, phono graphe – фонограф, élec trophone – електрофон. Значна 
кількість часткових міжмовних синонімів перекладається за допомогою адаптивного 
транскодування, проте слід бути обачними при їх перекладі, оскільки часткові міжмовні 
синоніми можуть відрізнятися за формою числа та фонетико-морфологічними змінами: 
piano – фортепіано, luth – лютня, оrgue – орган, derbouka – дарбука, magnétophone – маг-
нітофон, synthétiseur – синтезатор. Певні труднощі при перекладі часткових міжмовних 
синонімів пов’язані з: 1) семантичними особливостями галузевого терміна; 2) добором 
словникового значення відповідно до контексту; 3) діахронними та діастратичними ви-
могами; 4) вузькопрофільною конкретизацією багатозначної лексеми; 5) семантичним 
узгодженням багатокомпонентних термінів, дослівний переклад котрих може призвести 
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до помилок; 6) езотеричністю словникового значення через нестачу музичних двомов-
них/ одномовних словників. Інструментально-музичні терміни-лакуни можуть перекла-
датися за допомогою різних прийомів в залежності від ситуації, контексту та прагма-
тичного спрямування тексту. Найдоцільніше застосовувати прийоми транскодування, 
генералізації та описового перекладу: 1) armonie – армоні, bacchias – бакіас,  батонет, 
cervélas – сервела, patouille – патуй, pebole – пеболь, telon – телон, tentant – тентан, 
doppione – доппіон, fidicula – фідікула, береста – beresta, бубон – boubone, бугай – bougaї; 
2) сabinet d’orgues – шарманка, gros-bois – великий гобой, guiternette – маленька гітара, 
fidicula – маленька ліра, makbrel – дзвін, poche – маленька скрипка, sax-tuba – величезний 
мідний контрабас, tamèle – тріскунець, вабець – bugle, трембітa – grand trompette de 
bois; 3) abub – єврейська флейта, bacchias – барабан провінції Прованс, crincrin – по-
гана скрипка, laridon – басова флейта, lûte à bec – поздовжня флейта, mirliton – дитяча 
дудка з тростини, octacorde – ліра на вісім струн, traclette – тріскунець прокаженого, 
абік – bugle de Volynie, свиріль – flûte jumelé des ukrainiens, скигля – clarinette ukrainienne, 
чимпой – cornemuse des moldaves.

Для перекладу французьких термінів-лакун широко застосовуються транскрибуван-
ня, змішане транскодування та адаптивне транскодування: – 1) батонет, сabinet d’orgues –  
кабіне д’орг, сaisse plate – кес плят, cervélas – сервела, patouille – патуй, pebole – пеболь, 
telon – телон, 2) doppione – доппіон, martellmo – мартеллмо; 3) fidicula – фідікула. Для 
перекладу українських термінів-лакун ми застосовували прийоми транскрибування, змі-
шаного транскодування, калькування та напівкалькування, які були здійснені із викорис-
танням граматичних трансформацій: 1) абік – abik, береста – beresta, бубон – boubone, 
бугай – bougaї, деркач – derkatch, сabinet d’orgues – шарманка, gros-bois – великий гобой, 
guiternette – маленька гітара, fidicula – маленька ліра, makbrel – дзвін, poche – маленька 
скрипка tamèle – тріскунець, вабець – bugle, трембітa – grand trompette de bois; 2) било –  
bylo, бойківська джоломійка – djolomiїka boїkivs’ka, бойківськa трембітa – trembita 
boїkivs’ka, дримба – drymba, гребінець – hrebinets’, гуцульський дідик (скигля) – didyk 
houtsouls’ky (skyhlia), гуцульськa трембітa – trembita houtsoul’s’ka, луска (вабець) – louska 
(vabets’), пищавка (ґайда) бойківська – pychtchavka (gaїda) boїkivs’ka свирілка – svyrilka, 
чимпой – tchympoї; 3) волинський ріжок – bugle de Volynie, козацька труба – trompette 
des cozaques; 4) закарпатський ріжок-трумбетка – bugle-troumbetka de Transcarpatie. 
Описовий прийом та генералізація застосовуються для полегшення розуміння терміна-
лакуни. 
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ЯвиЩЕ роЗЩЕПЛЕноЇ нЕПЕрЕХідноСті

Стаття розглядає явище розщепленої неперехідності, також відоме в науковій лі-
тературі під терміном «активна стратегія». Наводяться приклади з різних мов, роз-
глядаються переваги й недоліки такого оформлення актантів, а також мотивовані 
ними діахронічні тенденції.

Ключові слова: розщеплення, неперехідність, активність, стратегія, відмінки, 
агенс, пацієнс. 

Статья рассматривает явление расщеплённой непереходности, также известное 
в научной литературе под термином «активная стратегия». Приводятся примеры из 
разных языков, рассматриваются преимущества и недостатки такого оформления ак-
тантов, а также мотивированные ими диахронические тенденции.

Ключевые слова: расщепление, непереходность, активность, стратегия, падежи, 
агенс, пациенс.

The article describes the phenomenon of split intransitivity, also known in scientific 
literature as «active strategy». The author gives examples from different languages, consider 
pluses and minuses of this way of marking actants and diachronic tendencies motivated by 
them. 

Key words: split, intransitivity, activity, strategy, cases, agens, patiens.
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Незважаючи на доволі очевидну функціональну особливість, лінгвісти на явище роз-
щепленої неперехідностіi вперше звернули увагу лише в 1930-му роціii. Зумовлене це 
було в першу чергу тим, що мови, яким притаманні відповідні конструкції, як правило, 
відносно «екзотичні», а нечисленні носії цих мов політично й економічно не надто ак-
тивні. 

Протягом доволі тривалого часу вчені розглядали розщеплену неперехідність як ці-
каве відхилення від акузативності, а дещо пізніше – від ергативності. Відповідно, від-
сутність коректного синтаксичного формату для опису таких конструкцій тільки поси-
лювала плутанину в термінах і затуманювала суть цього явища. До того ж, розщеплена 
неперехідність доволі рідко зустрічається, так би мовити, в чистому вигляді, що, у свою 
чергу, також ускладнювало її правильну інтерпретацію.

Це явище спостерігаємо в мовах Північної й Південної Америки (зокрема в сім’ях 
на-дене, сіу, тупі), на Кавказі (бацбійська, табасаранська, лазська, грузинська мови), на 
Тибеті (тибетська), в Сибіру (кетська), в Океанії (толай, ява). Крім того, відповідні кон-
струкції можна реконструювати для низки мов, які пізніше стали акузативнимиiii й ерга-
тивними.

У чому ж суть розщепленої неперехідності? Це явище, коли клас неперехідних пред-
икатів у тій чи іншій мові розпадається на два (або більше) підкласи, протиставлення між 
якими спирається на семантику і виявляється на рівні морфологічного маркування. У 
більшості випадків така диференціація базується на «активності» чи «пасивності» «єди-
ного» (звідси й термін «активна стратегія»).

Справді: якщо взяти канонічне речення з перехідним дієсловом «X вбиває Y-a», мож-
на пересвідчитися, що агенс дії має інакшу морфологічну позначку (у даному випадку 
– нульову), ніж пацієнс («-а»). У мовах, що спираються на принцип розщепленої непере-
хідності, єдиний актант неперехідного дієсліва може поводити себе більш «агенсопо-
дібно» (прикладом такого дієслова є «говорити»), і тоді його позначка збігатиметься з 
позначкою агенса в канонічному реченні з перехідним дієсловом, або ж більш «пацієн-
соподібно» (при дієслові «помирати»), і тоді, відповідно, мати «пацієнтивний» маркер.

Принцип розщепленої неперехідності в українській мові, незважаючи на маргіналь-
ність третього прикладу, демонструють наступні речення: «Петро вбив Іван-а», «Іван по-
їхав», «Іван-а понесло»iv. Або ж наступна схема (1), на якій розщеплення, так би мовити, 
демонструється наочно:

з якої видно: що агенс (А) і агенсоподібний «єдиний» (Sa) мають один показник (актив-
ного відмінка), а пацієнс (P) і пацієнсоподібний «єдиний» (Sp) – інший (пасивного)v.

Так, погляньмо на приклади з мови дакота (сім’я сіу; цит. за [1]):
(2) a. Wa-hí. Я прийшов. b. Ya-hí. Ти прийшов.

A
Sa

P
Sp
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 c. Ma-h|ąske. Я високий.  d. Ni-h|ąske. Ти високий.
 e. Ma-ya-’kte. Мене-ти-вбиваєш. f. Ni-wa-’kte. Тебе-я-вбиваю.
А також з табасаранської мови (лезгинська підгрупа нахсько-дагестанських мов; цит. 

за [2]):
(3) a. Aqun-zu. Я впав (випадково). b. Aqun-vu. Ти впав (випадково).
 c. Aqun-za. Я впав (навмисно). d. Aqun-va. Ти впав (навмисно).
Цікаво також зазначити, що у вищенаведених прикладах узгоджувальні афікси на 

предикаті дають змогу авторові висловлювання опустити займенники (пор. укр. «стри-
баю», де форма дієслова не залишає сумнівів щодо особи виконавця).

Доволі очевидно, що в будь-якій мові можна розділити дієслівні лексеми на активні 
(єдиний актант майже завжди активний), стативні (єдиний актант пасивний) та дифузні 
(можливі обидві інтерпретації), а іменні лексеми – на дві групи: ті, що можуть бути ініці-
аторами дії (люди, тварини), і ті, що позбавлені такої можливості. При цьому в декотрих 
мовах, які користуються принципом розщепленої неперехідності, перехідність як грама-
тична категорія взагалі відсутня: одна й та сама лексема залежно від наявності активного 
й пасивного учасників може мати значення «помирати» й «вбивати», інша – «горіти» й 
«спалювати», третя – «іти» й «вести» тощо. 

З іншого боку, в таких мовах слід бути обережним з контекстуальним еліпсисом у 
реченнях з перехідними предикатами, інакше, скажімо, речення «я веду (його)» збігати-
меться за формою з реченням «я йду». На відміну від перехідного предиката, активний не-
перехідний не передбачає можливої присутності, так би мовити, відокремленого пацієнса: 
тут ми радше маємо справу зі зворотньою дією: «я йду» = «я веду себе».

Доволі цікава ситуація з афіксами предиката в мові туніка (Луїзіана, США): там пре-
фікс «єдиного» при стативних неперехідних предикатах збігається з іменниковим пре-
фіксом, що вказує на невідокремлювану власність (наприклад, «мій батько»), а префікс 
об’єкта при перехідних предикатах збігається з іменниковим показником відокремлюва-
ної власності (наприклад, «моя вівця»). При цьому схоже, що префікс відокремлюваної 
власності історично утворено від показника невідокремлюваної додаванням морфеми -(h)
k. Таким чином, це може бути підставою для філософських роздумів на тему того, що 
«єдині» пов’язані зі стативними неперехідними предикатами тісніше («перебувають у не-
відокремлюваній власності»), ніж об’єкти – з перехідними предикатами.

У мові купеньйо (юто-ацтекська сім’я) показники того, діє суб’єкт «охоче» чи «неохо-
че», обов’язкові не тільки для неперехідних, але й для перехідних предикатів ([3: 82]): пор. 
wecdxnen («кинути вниз») і wacdxneyex («випустити з рук»). Відповідні суфікси (через 
очевидну надлишковість) не використовуються тільки з тими предикатами, суб’єкти яких 
є неістотами (наприклад, вітер).

Слід також сказати, що в більшості мов вибір показника в залежності від ролі «єдино-
го» можливий не для всіх неперехідних предикатів, а для деяких вибір узагалі відсутній: 
те, буде маркер «активним» чи «пасивним», залежить не від контексту, а виключно від 
словникової характеристики предиката. Таким чином, для розщепленої неперехіднос-
ті можливі гнучкий і жорсткий підтипи: для останнього властива відсутність дифузних 
предикатів, а поділ на активні й стативні здійснюється відповідно до типових характе-
ристик співвідносних з ними «єдиних». Наприклад, якщо для єдиного актанта дієслова 
«чхати» типова відсутність агентивності, він завжди матиме маркер пасивного відмінка 
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(навіть якщо насправді акт чихання відбувся з ініціативи його учасника). 
Чому ж сучасні дослідники користуються терміном «розщеплена неперехідність», 

у той час як попередники називали це явище «активна стратегія»? Справа в тому, що 
хоча канонічне розщеплення такого роду спирається саме на активність/неактивність 
«єдиного»vi, в декотрих випадках до уваги можуть братися інші характеристики. У 1999-
му році Праймус формулює наступний принцип (цит. за [4]): чим більше типово агентив-
них (і, відповідно, пацієнтивних) характеристик виражають неперехідний предикат і його 
єдиний актант, тим вища ймовірність, що останній матиме ту саму позначку, що й агенс 
(і, відповідно, пацієнс) перехідного предиката. Але погляньмо на приклади з грузинської 
мови (цит. за [5: 106]; глоси дещо спрощено):

(4)  a. Bavšv-eb-i da-sxd-nen.
  діти-pl-nom  prv-сідати-aor.3pl
  ‘Діти сіли’.
 b. K’ac-i  a-mγer-d-a.
  чоловік-nom inch-співати-inch-aor.3sg
  ‘Чоловік почав співати’.
 c. C’q’al-ma i-duγ-a.
  вода-erg pfv-кипіти-3sg
  ‘Вода кипіла (якийсь час)’.
Усупереч очікуванням, актанти в реченнях (4a) і (4b) мають показник не ергативно-

го відмінка (що типово для агенса в аористі), а номінативного; у (4c) усе відбувається з 
точністю до навпаки. Справа в тому, що найголовнішою характеристикою для «єдиного» 
(а отже, і для маркування) в даному разі виявляється зміна стану, яка найчастіше є ха-
рактеристикою пацієнса. Або ж, іншими словами, визначальною для цих випадків є ре-
зультативність (граничність) або нерезультативність предиката, а всі інші характеристики 
залишаються поза увагою.

У мові лома (сім’я манде, Ліберія та Гвінея) розщеплення неперехідностіvii спирається 
на динамічність/статичність власне предиката (приклади з Rude (1983), цит. за [5: 103, 
104]):

(5) a.  Gá    li   zu.  
  1pl.excl.sbjv  іти   dur   
  ‘Ми йдемо’.     
 b.  Tóa    lo   zo.
  3sg.sbjv   падати  dur
  ‘Він падає’.
 c. Gé    βala  βε.
  1pl.excl.objv великий dur
  ‘Ми великі’.
Ще цікавіші правила вибору показника для «єдиного» в мові центральний помо (по-

моанська сім’я, США; приклади з Mithun (1991, 1999), цит. за [5: 110, 111]): 
(6) a.  ?a:  k’lú:k’lu:w.  b. Ţo:  k’lú:k’lu:w.
  я.nom  кашляти    я.acc   кашляти
  ‘Я кашлянув (навмисне)’.  ‘Я кашлянув (випадково)’.
 c. Ţo:  madáts’čiw. d. Ţo:  kasíla. 
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  я.acc  підсковзатися  я.acc мерзнути
  ‘Я підсковзнувся’.   ‘Я мерзну’.
Вищенаведені приклади дозволяють припустити, що вибір здійснюється залежно від 

активності (волі) «єдиного». Але ще один приклад (цит. за [5: 110]):
(7)  ?a:   ?e  qhám q’dí.
  я.nom   cop  добрий
  ‘Я добрий’.

засвідчує, що все дещо складніше. Насправді показники розподіляються згідно з на-
ступними правилами: 1) якщо «єдиний» виявляє активність, отримує маркер номінатива;  
2) якщо активність відсутня, але наявний змін стану, використовується показник акузатива; 
3) якщо і активність, і зміна стану відсутні, перевага, знов-таки, надається номінативуviii. 

Таким чином, можна погодитися з висновками П.М. Аркадьєва: маркер для «єдиного» 
переважно вибирається не на основі «суми» агентивних і пацієнтивних характеристик, як 
припустила Праймус, а радше кожна мова «розподіляє» показники, базуючись на якійсь 
конкретній (або ж кількох) характеристиці, причому це зовсім не обов’язково повинна 
бути активність або неактивність «єдиного». З психологічної точки зору таке пояснення 
також не позбавлене сенсу: навряд чи носіям мови було б зручно щоразу «вираховувати», 
чи перевищує сума агентивних характеристик суму пацієнтивних, тож цілком логічно взя-
ти за основу лише окрему (або ж, відповідно, окремі) з них.

Серед діахронічних характеристик розщепленої неперехідності можна назвати її від-
носну нестійкість. Це зумовлено кількома факторами: наприклад, тим, що активність або 
результативність – це не абсолютні характеристики, тож не завжди зрозуміло, де провести 
межу. Через невелику кількість істинно дифузних предикатів (скажімо, досить рідко хтось 
свідомо «тоне») представники їхнього класу можуть «перебігати» до активних або ста-
тивних (гнучкий підтип поступово перетворюється на жорсткийix). При цьому такий роз-
поділ не обов’язково спирається на логіку: наприклад, у мові хідатса (сім’я сіу, Північна 
Америка) в клас активних предикатів потрапили «помирати», «забувати», «гикати», а до 
пасивних – «підводитися» і «одягатися». Крім того, якщо в мові тільки один з вищерозгля-
нутих дієслівних класів є відкритим (тобто всі неологізми автоматично потрапляють саме 
в цей клас), то з часом в нього можуть влитися і «старі» предикати. Нарешті, в багатьох 
випадках і контекст, і характеристики денотатів не залишають сумнівів щодо справжнього 
перебігу подій (семантика слова «потяг» чітко свідчить про те, що з власної волі «їхати» 
він може хіба що в казці), а в разі двозначності висловлювання можна доповнити відпо-
відним модифікатором. Тож носії мов часто починають економити на позначенні «зайвих» 
семантичних або граматичних нюансів і уніфікують маркування «єдиного» за агентивним 
чи пацієнтивним типомx.

Інші тенденції до уніфікації граматичних відносин «єдиного» і предиката демонструє 
мова вічіта (каддоанська сім’я, США): незважаючи на присутність розщепленої непере-
хідності, і Sa, і Sp можуть інкорпоруватися в дієслово за тих самих умов, що й P (A такої 
можливості позбавлений). Крім того, показниками множини S/P є спільний набір дієс-
лівних афіксів, у той час як A використовує іншийxi. Поза тим, P зазвичай стоїть перед 
предикатом, у той час як S і A можуть бути як у препозиції до дієслова, так і в постпозиції.

Іншим шляхом до уніфікації пішла чоктавська мова: в той час як «єдиний» може узго-
джуватися з предикатом як за допомогою A-префіксів, так і за допомогою O-префіксів 
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(у кількох випадках також за допомогою показника давального відмінка), власне актанти 
використовують акузативне маркування (показник -n для O і показники -t або -š для A/S). 
Крім того, однаковою мірою в цій мові орієнтовані на Sa/Sp/A і деякі синтаксичні процеси 
(координація і субординація), проте розгляд цих питань виходить за межі даної статті.

СКорочЕннЯ

1 – перша особа, 3 – третя особа, A – агенс, acc – акузатив, aor – аорист, cop – зв’язка, 
dur – дуратив, erg – ергатив, excl – ексклюзивність, inch – інхоатив, nom – номінатив, objv – 
показник об’єкта, P – пацієнс, pfv – перфектив, pl – множина, prv – преверб, Sa – агенсопо-
дібний «єдиний», sbjv – показник суб’єкта, sg – однина, Sp – пацієнсоподібний «єдиний». 

ЛітЕратура

1. Онлайн-енциклопедія «Вікіпедія».
http://www.wikipedia.org/ 
2. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет» (раздел «Лингвистика»).
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/33
3. Dixon R.M.W. – «Ergativity» – «Language», Vol. 55, No. 1 (Mar., 1979).
http://www.jstor.org/stable/412519
4. Аркадьев П.М. – «Расщеплённая непереходность. Проблемы теории и типологии» – 

Доклад на Филологическом факультете СПбГУ, 17 мая 2007 г.
http://www.inslav.ru/images/stories/people/arkadiev/Arkadiev_unaccus_spb-

handout2007.pdf
5. Arkadiev P.M. – Thematic roles, event structure, and argument encoding in semantically 

aligned languages – The Typology of Semantic Alignment. Oxford: Oxford University Press, 
2008. 

http://www.inslav.ru/images/stories/people/arkadiev/Arkadiev_Semantic_alignment.pdf
6. Климов Г.А. – «Очерк общей теории эргативности» – АН СССР. Ин-т языкознания. –  

М.: Наука, 1973.
7. Кибрик А.Е. – «Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания» – М.: Изд-

во МГУ, 1992.

Примітки:
i Колишня, менш точна, назва – «активна стратегія».
ii К. Уленбек; за іншою версією, Е. Сепір зробив це дещо раніше.
iii Зокрема, беручи до уваги сліди розщепленої ергативності в мовах-нащадках (латина, литовська 

мова та інші), Вяч.Вс. Іванов і Т.В. Гамкрелідзе припускають існування таких конструкцій у праіндо-
європейській. 

iv Таким чином, принцип розщепленої неперехідності, як і можна припустити з назви, не впли-
ває на морфологічне маркування в реченнях з перехідними предикатами.

v Морфологічне маркування може виражатися як маркерами на актантах (прийменники, після-
йменники, відмінкові афікси тощо), так і за допомогою узгоджувальних афіксів на предикаті (як 
правило, в парі з порядком слів). У більшості випадків саме активний відмінок має ненульову по-
значку, що зближує такі мови з ергативними.
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vi Скажімо, в мові гуарані (сім’я тупі, Південна Америка) неможливе утворення наказового 
способу від стативних дієслів.

vi Має місце тільки в імперфективі.
viii З іншого боку, серед таких речень чимало тих, де предикат утворено за допомогою зв’язки, і 

цей факт теж може бути причиною такого розщеплення. 
ix У 19-му столітті бацбійська мова належала (принаймні частково) до гнучкого підтипу, але 

зараз майже всі дифузні предикати свою дифузність утратили. Схоже, що аналогічні процеси від-
булися і в чоктавській мові (мускогська сім’я, США).

x При цьому логічно припустити, що, оскільки пасивний відмінок, як правило, морфологічно 
простіший, в мови з розщепленою неперехідністю більше шансів стати ергативною, ніж акузатив-
ною.

xi Оскільки в Sa і Sp різні показники тільки для перших двох осіб, а спільність процесів для 
S і P має місце тільки для третьої, цілком можливо, що в даному разі ми маємо справу з так зва-
ним розщепленням Сільверстена: у першій і другій особах Sa поводить себе A-подібно, а в третій 
об’єднується разом з Sp і P.
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роЛЬ КатЕгоріЇ ввічЛивоСті у ПЕрЕКЛаді драми 

Стаття присвячена одному із аспектів міжособистісної взаємодії, категорії ввіч-
ливості, що виявляється у спілкуванні між героями сучасних англомовних драматич-
них творів. На основі аналізу різних підходів до поняття ввічливості робиться спроба 
з’ясувати можливі перекладацькі рішення при відтворенні заданих мовленнєвих моде-
лей.   

Ключові слова: міжособистісна взаємодія, категорія ввічливості, переклад драми, 
перекладацькі стратегії

Статья посвящена одному из аспектов межличностного взаимодействия, ка-
тегории вежливости, которая проявляется в общении между героями современных 
англоязычных драматических произведений. На основе анализа различных подходов к 
понятию вежливости совершается попытка предложить возможные переводческие 
решения при воспроизведении заданных речевых моделей.

Ключевые слова: межличностное взаимодействие, категория вежливости, перевод 
драмы, переводческие стратегии

The article discusses one of the aspects of face-to-face interaction, politeness category, 
which manifests itself in communication of characters in modern English drama. Based on 
the analysis of various approaches to the notion of politeness, an attempt is made to suggest 
possible translation decisions for reproducing defined speech models. 

Key words: face-to-face interaction, politeness category, drama translation, translation 
strategies. 
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За останні десятиліття значно посилилася увага дослідників до прагматичних ком-
понентів комунікації та їх ролі у художніх творах [1]. Зокрема, активно обговорюють-
ся аспекти міжособистісної взаємодії (Р.Лакофф, П.Грайс, Д.Ліч, Е.Гофман, П.Браун 
та С.Левінсон, Р.Асіс, А.Вежбіцкая, І.Фролова, К.Охрімовіч, С.Куранова, І.Грігоренко, 
Л.Гнатюк та ін.) та їх вплив на перекладацькі рішення та стратегії (Дж. Хауз, Л.Хікі, 
В.Хатім, А.Круглов, І.Мейсон, М.Стюарт, Д.Зітаві, В.Карабан, В.Комісаров тощо). 
Окремі жанри художньої літератури, як наприклад, драматургія, головно залишаються 
поза увагою перекладознавців, хоча і є невичерпним джерелом комунікативних еле-
ментів та моделей. Певні розвідки зосереджуються на міжособистісній взаємодії дійо-
вих осіб (П.Тан, Н.Бенісон, Р.Браун, А.Джілман, Д.Іонеску, І.Морозова, Н.Борисенко, 
С.Топачевський тощо), однак спроби перекладознавчого аналізу є непослідовними та 
неповними. Метою цієї статті є дослідження ролі одного із аспектів міжособистісної 
взаємодії (“face-to-face interaction” Е.Гофмана та “interpersonal rhetoric” Дж.Ліча), а саме 
категорії ввічливості, у моделюванні можливих стратегій перекладу драматичних творів. 
Матеріалом розвідки слугують тексти сучасної британської та американської драматургії 
та їх українські та російські переклади. 

Драма вирізняється з-поміж інших жанрів художньої літератури спорідненістю із жи-
вою повсякденною комунікацією. Завдяки своїй перформативній природі [2], драматичні 
тексти забезпечують «прекрасне джерело для тлумачення основних моделей щоденних 
розмов» [3: 130]. Хоча драматичний діалог не може бути цілком відповідним нехудож-
ньому живому мовленню, у ньому кристалізуються розмовні принципи, що стають ілло-
кутивно чистішими [4: 51]. Таким чином, принципи міжособистісної взаємодії, зокрема 
і категорію ввічливості, можна з успіхом застосовувати до аналізу драматичного діалогу. 

У сучасних дослідженнях категорія ввічливості часто виділяється в окрему проблему, 
що широко обговорюється у багатьох гуманітарних науках. Ввічливість розглядається як 
соціальна проблема; набір мовленнєвих максим, правил (П.Грайс, Дж. Ліч); «збереження 
обличчя» (Е.Гофман, П.Браун та С.Левінсон); такт (Р.Дженні, Х.Арндт); оцінка статусу 
людини (В.Карасик) тощо. Спеціалісти також цікавляться міжкультурними аспектами 
ввічливості, адже мовленнєві засоби вираження категорії ввічливості багато у чому за-
лежать від соціального та культурного оточення мовця [5: 195]. Дослідники розрізняють 
універсальні та культурно-залежні норми ввічливості [6], що визначають перекладацькі 
стратегії. Вербально та невербально виражені універсальні норми зазвичай не створю-
ють перекладачеві неподолані перешкоди, тоді як культурно-залежні одиниці вимагають 
уважнішого ставлення. Однак, вважається, що хоча мовне вираження ввічливості значно 
відрізняється, в його основі лежать певні узагальнені моделі. З погляду перекладу це 
означає, що динаміку ввічливості можна транспонувати із однієї культури в іншу через 
певні мовленнєві модифікації на рівні тексту [7]. У практичній перекладацькій роботі 
можуть широко застосовуватися контрастивні та порівняльні роботи з питань ввічливос-
ті, що охоплюють такі аспекти, як терпимість суспільства до світських бесід, рутинних 
мовленнєвих формул, використання формальних та неформальних займенників звертан-
ня, вербалізоване вираження пошани, тощо [8: 1]. Деякі дослідження [9]  можуть слугу-
вати певним дороговказом для перекладача драми та дозволять уникнути калькованих та 
неприродних мовленнєвих формул.    



368

Розглянемо, яким чином теорію ввічливості можна застосувати до перекладознав-
чого аналізу та напрацювання можливих перекладацьких стратегій. Наприклад, погляд 
на ввічливість як мовленнєві максими пропонує правила для співрозмовників у про-
цесі спілкування. Максими значно відрізняється від граматичних правил, адже, якщо 
порушення правил граматики свідчать про незнання мови, то порушення мовленнєвих 
максим може сприйматися як сигнал про певні наміри мовця [9]. Принцип Ввічливос-
ті, що є одним із принципів міжособистісної риторики (запропонованою П.Грайсом та 
розвиненою Дж.Лічем), закликає до дотримання Максим Такту, Щедрості, Схвалення, 
Скромності тощо. 

Вербалізовані максими Принципу Ввічливості функціонують на різних рівнях. Зви-
чайні та, на перший погляд, прості форми звертання, що становлять Максиму Такту, мо-
жуть виявитися дещо складнішими при детальному вивченні. Наприклад, п’єса В.Ґібсона 
«Гойдалка на двох» (“Two for the Seesaw”) розпочинається телефонною розмовою двох 
незнайомих людей. Очевидно, при звертанні англійський займенник you у цьому випад-
ку варто перекласти українським ви. У наступних сценах, коли герої стають близькими 
один одному, ти стає єдиним можливим варіантом перекладу. У цьому випадку перехід 
від ви до ти визначається структурою п’єси, і є досить очевидним. Набагато складні-
шою для перекладачів виявилася ситуація у п’єсі Г.Пінтера «Повернення додому» (“The 
Homecoming”). Розвиток подій, а радше розвиток вербальних баталій між героями п’єси, 
підказує, що ставлення головних героїв один до одного поступово змінюється. У перших 
сценах усі чоловіки шанобливо звертаються до єдиної жінки у драмі – Рут, але згодом її 
сприйняття змінюється, що відбивається на вербальній поведінці героїв. У російському 
перекладі В.Денисова трансформація відбувається, окрім іншого,  за допомогою зміни 
множини ввічливості – ви, на контекстуально досить зневажливе ти. Перехід прагматич-
но виправданий та сприймається цілком природно, хоча, очевидно, межі змін визначив 
сам перекладач на основі власних міркувань. В українському перекладі М.Якубяка зміна 
не відбувається: до останнього акту усі чоловіки звертаються до Рут на ви, що створює 
певний іронічний ефект на фоні досить принизливого тону та пейоративних лексичних 
елементів. Перекладний текст не відповідає прагматиці оригіналу та певним чином спо-
творює його функціональне призначення. Очевидно, в оригіналі займенник ‘you’ не має 
жодного додаткового навантаження, тоді як в українському перекладі він виконує ряд 
додаткових функцій та втручається у сприйняття глядачами розвитку стосунків між ге-
роями. Хоча схожих прикладів можна навести безліч, важко визначити яким саме чином 
необхідно розв’язати питання ввічливого звертання. Ситуативний аналіз засобів реалі-
зації категорії ввічливості у кожному окремому випадку може значно полегшити вибір 
перекладача. Керуватися варто не вузьким контекстом, таким як діалогічна єдність чи 
висловлювання, а розумінням місця героїв у п’єсі загалом. У даному випадку йдеться 
не про абсолютну шкалу ввічливості (за Дж.Лічем), коли ступінь ввічливості базується 
виключно на семантиці, а радше про відносну шкалу ввічливості, що виявляться на рівні 
прагматики та співвідноситься із ситуацією спілкування та нормами певної групи. 

В окремих випадках сцени в драматичних творах повністю або частково вибудову-
ються на порушенні Принципу Ввічливості: 
RUTH: I’m sorry I wasn’t here to greet you Mr…. Gurthrie. I had to go into Jeddu to pick up 
some things.



369

GURTHRIE: The boy said it was okay to wait in the garden. Is that all right?
RUTH: Of course.
---
RUTH: By the way, we don’t call them boy any more. The idea is, if we don’t call them boy they 
won’t chop us with their machetes. (Brief smile). Small point.
 (GURTHRIE holds his arm out, palm on the ground).
GURTHRIE: Boy about this high, fair hair, your mouth, knows about cameras, has a Kodak 
himself; said I could wait in the garden.
 (RUTH acknowledges her mistake, but GURTHRIE pushes it.)
 His name’s Alastair.
 (He has pushed it too far and she snaps at him.)
RUTH: I know his bloody name.
GURTHRIE: (Olive branch) The one I use mainly is a motorized F2 Nikon. [попередньо Рут 
запитувала “What kind of camera do you use?] (Sips tea.) Lovely.
(T.Stoppard “Day and Night”)

РУТ: Жаль, что я не могла встретить вас дома, мистер… э-э… Гатри. Мне нужно 
было съездить в Джедду за кое-какими вещами.
ГАТРИ. Ваш паренек разрешил мне подождать в саду. Что-то не так?
РУТ. Нет, все так.
--- 
РУТ. Да, кстати: здесь больше не принято называть слуг «паренек». Может быть, 
если мы не будем называть их так, они, в свою очередь, не изрубят нас на куски своими 
мачете. (Ухмыляется?) Обратите внимание на эту мелочь.
ГАТРИ. Я имел в виду белого паренька вот такого примерно роста, у него светлые во-
лосы, улыбка похожа на вашу, он разбирается в фотографии, и у него есть старый 
«Кодак». Он-то и разрешил мне подождать в саду.
РУТ уже поняла свою ошибку, но ГАТРИ продолжает. 
Его зовут Алистер.
ГАТРИ явно перегнул палку. РУТ взрывается. 
РУТ. Я знаю, черт побери, как его зовут.
ГАТРИ (предлагая оливковую ветвь мира). Я обычно пользуюсь «Никоном» с электриче-
ским приводом модели Ф-2. (Отпивает из чашки) Отличный чай!

(Т.Стоппад «День и ночь» Пер.И.Кормильцева)

Аналіз уривку може багато розповісти про головних героїв. Глядачі можуть прийти 
до висновку, що Рут схильна до різноманітних провокацій, оскільки саме вона поклала 
початок низці неввічливих мовленнєвих актів. Цей фрагмент представляє ряд максим 
Принципу Ввічливості: деякі з них дотримані, інші порушені. Перекладачеві здебільшо-
го вдалося досягти рівноцінної функціональності Максими Скромності та Погодження, 
а також випадків їх порушення. Непряме висловлювання Рут (we don’t call) замість на-
казового способу (don’t call) відтворено функціонально подібною конструкцією (здесь 
больше не принято называть), хоча подальша прихована критика (small point) у перекла-
ді перетворилася на наказовий спосіб (обратите внимание на эту мелочь), нівелюючи 
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підкреслену ввічливість. У спробі повернути Рут позитивне обличчя Гатрі каже:  The boy 
said it was okay to wait in the garden. Is that all right? Фактично, він не запитує у неї до-
зволу, а визнає владу Рут у цьому будинку. У перекладі (Что-то не так?) видається, що 
він переживає, чи часом не потурбував Рут, ніби вона виражає незадоволення. Принцип 
Ввічливості, мабуть, краще би спрацював у перекладі Вы не против? У випадку імен-
ника boy, перекладач зробив вибір на користь слова «паренёк». Своєю неоднозначністю 
(a male child та a Black or native male servant of any age), слово boy змушує Рут зробити 
неправильні висновки. Замість того, аби вибачитися перед нею, Гатрі продовжує роз-
мову про Алістера, порушуючи Максиму Манери та Кількості (Принципу Кооперації). 
Напруження, однак, не таке очевидне у перекладі, оскільки слово «паренёк» втратило 
прагматичну силу. Не зовсім зрозуміло, чому людина повинна образитися, якщо її так на-
звали. Інші варіанти перекладу, як наприклад слово «бой» на позначення чоловіка-слуги, 
що широко застосовувалося у перекладній літературі, цілковито знищить суть конфлікту 
ввічливості.   

Поняття ввічливості як «збереження обличчя» (П.Браун та Л.Левінсон) дозволяють 
детальніше проаналізувати міжособистісну взаємодію героїв та підняти перекладознав-
чий аналіз на вищий щабель. «Обличчя» розглядається як універсальне поняття, своєрід-
ний соціальний імідж, у збереженні якого зацікавлений кожен член суспільства [10: 61]. 
Стереотипи соціального життя відображаються у драматичних творах з певним пере-
більшенням, а власне системи комунікативних стратегій  «негативного» (бажання діяти 
вільно, без обмежень) та «позитивного обличчя» (бажання отримати схвалення, пози-
тивну оцінку) використовуються драматургами для створення образів та вибудовування 
сюжетної лінії. Оскільки, прагнення до «збереження обличчя» не є метою комунікації, а 
умовою нормального перебігу спілкування [11: 16], аналіз перекладачем тексту з погляду 
теорії ввічливості може стати надійним орієнтиром у відтворенні образів у перекладно-
му тексті. Варто також пам’ятати, що для англомовної культури пріоритетом є негативна 
ввічливість, тоді як для української на перший план виходить позитивна ввічливість. 
Таке сприйняття ввічливості знаходить вираження на рівні мовлення. Наприклад, однією 
із вимог негативної ввічливості в англійській мові є використання непрямих запитань/
прохань у більшості комунікативних ситуацій. Також пропонується надавати співроз-
мовнику право вибору та мінімізації припущення щодо бажання адресата здійснити дію 
[10: 129-208]. Хоча для української та російської мов характерні прямі запитання, часто 
можемо спостерігати, як перекладачі калькують англомовні структури, замість того аби 
підібрати функціональний відповідник у рідній мові:

Telegraph Boy: Do you happen to have an old needle you could spare? (T.Wilder “The Skin of 
Our Teeth”) – Хлопчик Поштар: Чи немає у вас часом старої зайвої голки? (Т.Вайлдер 
«..шкірою наших зубів» Пер. В.Мицька та Ю.-А.Франко).
Mrs. Antrobus: You were the new wife, weren’t you? (T.Wilder “The Skin of Our Teeth”) – 
Місіс Антробус: Ти ж була новою дружиною, чи не так? (Т.Вайлдер «..шкірою наших 
зубів» Пер. В.Мицька та Ю.-А.Франко).
Eddie: I’m here now aren’t I?... I mean if I stopped trying to impress you, that’d mean it was 
all over, wouldn’t it? .. You are trying to impress me, too, aren’t you? …No? You orphans are 
supposed to steal a lot aren’t ya’? (S.Shepard “Fool for Love”  – Едді: Але ж я тут зараз, чи 
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не так?.. Я кажу, що якби я лишив намагання справити на тебе враження, то це озна-
чало б, що все скінчилося, чи не так? …Ти також хочеш вразити мене чимось. Ні? … 
Ні? Розумію. Сиротинці часом багато крадуть, чи не так? (С.Шепард «Божевільні від 
кохання». Пер. для театру «Воскресіння») 

У деяких випадках, однак, англійські конструкції ввічливості варто відтворювати 
у перекладі без нейтралізації. Наприклад, у п’єсі Т.Стоппарда «Розенкранц і Ґільден-
стерн мертві» такі конструкції використовується драматургом, аби підкреслити постійне 
сум’яття, сумніви та невпевненість у собі головних героїв. Як бачимо, нейтралізований 
переклад, який би був цілком прийнятним у інших комунікативних ситуаціях, дещо втра-
чає своє призначення: 

Ros: Nevertheless, I suppose one might say that this was a chance… One might well … 
accost him. (T.Stoppard “Guildenstern and Rosencrantz are Dead”) – Роз: У кожному разі, 
можна сказати, що ми скористалися з нагоди побачити … Можна … Заговорити пер-
шими … (Т.Стоппард «Розенкранц і Ґільденстерн мертві». Пер. М.Стріхи).

П’єса Е.Олбі «Хто боїться Вірджінії Вульф» (“Who is Afraid of Virginia Woolf”) по-
вністю побудована на загрозах позитивному/негативному обличчю, що поперемінно лу-
нають з вуст головних дійових осіб – Марти та Джорджа. Вербалізовані образи та напади 
змінюються нещирими проявами приязності та ніжності. Загрози позитивному обличчю 
Джоржа, що висловлює Марта, складаються переважно із лайливих та образливих слів, 
тоді як звертання Джорджа до Марти часто бувають прихильні та привітні, особливо 
у присутності гостей. Хоча традиційно приємні слова та звертання не становлять за-
грози позитивному обличчю співрозмовника, їх контекстуальне іронічне вживання не 
менш загрозливе, ніж пейоративна лексика. Загальний аналіз українського перекладу 
Я.Стельмаха виявив певні відмінності від зазначених тенденцій. У багатьох випадках 
лексичні відповідники перекладача були не такими грубими та образливими, як в оригі-
налі (simp – тюхтій, prick – скотина, floozie – повія, bastard – негідник, тощо). На фоні 
цієї картини не зовсім зрозумілим видається коментар-виправдання Джорджа: «Martha is 
a devil with language; she really is. – Марта страшенно любить лаятись, це щось неймовір-
не». У цілому спостерігається часткова нейтралізація виразності мовлення дійових осіб. 
Мабуть, цю тенденцію можна пояснити тим, що класичний український театр не зовсім 
прихильно ставиться до грубості на сцені, яка притаманна тексту цієї та інших сучас-
них англомовних п’єс. Ввічливість у даному випадку спрацьовує на рівні перекладач-
глядач, адже характер міжособистісної взаємодії героїв не становить жодних перешкод 
для функціонально рівноцінного відтворення. На основі соціальних та культурних норм 
мови перекладу перекладач встановлює ступень ввічливості, що є прийнятним, на його 
думку, для представлення аудиторії. Оскільки драматичний текст проходить довгий шлях 
від автора до глядача, зміни у ступені ввічливості можуть відбуватися на будь-якій стадії. 
Наприклад, порівняння друкованого перекладу та власне постановки п’єси С.Шепарда 
«Божевільні від кохання»  у Львівському театрі «Воскресіння» виявило значну кількість 
поправок у тексті, внесеним режисером. Більшість з них стосувалися власне дотримання 
норм ввічливості на рівні режисер/актори – глядач, що цілком відповідає одній із стра-
тегій ввічливості (П.Браун та С.Левінсон) стосовно використання мовлення групи спіл-
кування. 
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Наведені приклади, які складають невелику частину загальної вибірки, демонстру-
ють, що теоретичні засади сучасної прагма- та комунікативної лінгвістики можна вдало 
застосовувати для перекладознавчого аналізу драматичних творів. Для окреслення мож-
ливих перекладацьких стратегій надзвичайно корисними видаються контрастивні дослі-
дження із категорії ввічливості. 
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ШЛЯХи ЗаПровадЖЕннЯ та ПЕрСПЕКтиви виКориСтаннЯ 
муЛЬтимЕдійниХ тЕХноЛогій у ПроФЕСійній оСвіті

У статті розглянуто основні психолого-педагогічні вимоги до проектування та за-
стосування у навчальному процесі мультимедійних технологій .

Ключові слова: нові інформаційні технології навчання, мультимедіа, практика роз-
робки та використання, професійне навчання, психолого-педагогічні умови застосування.

В статье рассматриваются основные психолого-педагогические  требования к про-
ектированию и применению в учебном процессе мультимедийных технологий. 

Ключевые слова: новые информационные технологии обучения, практика разработ-
ки и применения, психолого-педагогичские условия разработки и использования.

The present article addresses basic psychological & didactical requirements to be used for 
conceiving and implementing multimedia techniques in the educational practices.

Кey words: up-front information techniques, multimedia, development & implementing 
practices, vocational training, psychological & didactical application requirements.

Постановка проблеми. Характерною ознакою сьогодення є оновлення української 
вищої освіти, яке потребує модернізації теоретико-методичних засад вищої освіти, під-
готовки нової джерельної бази науково-методичного забезпечення. В державній наці-
ональній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) визначено такі завдання реформу-
вання освіти: відродження і розбудова національної системи освіти як найважливішої 
ланки виховання свідомих громадян української держави, формування освіченої, творчої 
особистості; докорінне перетворення освітив Україні, її концептуальних структурних, 
організаційних засад.

Визначення особистості як суб’єкта трудової діяльності та професійного ставлення, 
як складної системи психічних якостей передбачає усвідомлення того факту, що розвиток 
особистості професіонала здійснюється внаслідок дії, не менш складної системи психо-
лого-педагогічних засобів. Про складність такої системи свідчить хоча б та обставина, 
що різні за своєю природною складові структури особистості потребують використання 
розмаїття спеціальних методів впливу та само впливу, які не завжди усвідомлюються 
в процесі професійної підготовки. В цьому випадку існують проблеми щодо вікових, 
психологічних та особистісних можливостей впливу щодо професійного становлення 
майбутнього фахівця. Тому дедалі гострішими постають найактуальніші питання: «Як 
здійснювати навчально-виховний процес у вищій професійно-технічній школі, в якому 
©  Бахтіярова Х.Ш., 2011
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основним завданням буде розвиток творчих здібностей та вміння використовувати їх в 
професійній діяльності? Як, вдосконалюючи загальну та професійну підготовку фахівців 
майбутніх викладачів фахових інженерних дисциплін, слід урахувати розвиток інформа-
ційних потоків, методів і засобів використання мультимедія у професійній підготовці». 
Одним із варіантів відповіді на ці питання є використання інноваційних технологій на-
вчання, які дозволяють створювати ситуації у яких студенти майбутні інженери-педагоги 
діятимуть самостійно, творчо, ініціативно, з певною мірою відповідальності за конкрет-
ні результати.

аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз досліджень, які присвячені про-
блемам інноваційних технологій навчання у вищій школі, свідчить про те, що впродовж 
останніх років ця проблема активно розглядається багатьма дослідниками (Г.О.Балл, 
В.Ю.Биков, Б.С.Гершунський, В.М.Глушков, О.М.Довгаль, О.П.Єршов, М.І.Жалдок, 
В.М.Монахов, І.П.Підласий, О.С.Полат та ін.); досліджено видозміни в діяльності й 
особливості спілкування «педагог-учень» із використанням інформаційних техноло-
гій (А.В.Брушлинський, Т.Б.Габій, А.М.Матнешкін, Є.І.Машбиць, О.К.Тихомиров та 
ін.); створюються теорії навчання з використанням сучасних технологій (О.В.Ващук, 
Ю.В.Горошко, М.С.Головань, Р.С.Гуревич, О.В.Жильцов, Ю.О.Жук, І.М.Забара, 
Т.О.Олійник, Ю.С.Рамський, А.В.Фіньков та ін.) дослідженням проблем створення па-
кетів прикладних навчальних програм займалися Р.Андерсон, Дж.Гримм, Н.Ф.Тализіна 
та ін.

Загальним висновком педагогічних пошуків стала ідея про необхідність формування 
інформаційної культури майбутніх фахівців професійної освіти України.

Постановка завдання. Метою статті є розкриття особливостей, шляхів упроваджен-
ня та перспективи використання у професійній освіті такої системи навчання, яка ґрун-
тується на медіа розробках.

виклад основного матеріалу. Як відомо, з появою (80-90 рр.. ХХст.) комп’ютерів 
значно підвищився інтерес викладачів вищої школи до використання їх у дидактичному 
процесі. Саме тоді з’явився термін «нові інформаційні технології навчання», який в по-
дальшому був скорегований до терміну «технічні інформаційні технології» і розглядався 
як процес підготовки та передачі наукової інформації, засобом якого є комп’ютер та інші 
технічні інструменти. Комп’ютерні технології були спрямовані на:

•	 підготовку особистості інформаційною суспільства; 
•	 формування умінь працювати з інформацією; 
•	 розвиток комунікативних здібностей; 
•	 формування дослідницьких умінь; 
•	 забезпечення великим об’ємом якісної інформації.
Однак після першої хвилі масового інтересу до використання комп’ютерів у навчаль-

ному процесі наступив певний регрес, пов’язаний із вичерпанням доступних на той мо-
мент можливостей їх застосування.

Наприкінці 80-х років поряд із традиційним використанням комп’ютерів в навчаль-
ному процесі з’являється можливість розвитку нових технологій: комп’ютерної графіки, 
гіпертексту, мультимедіа, віртуальної реальності та доступу до глобальних інформацій-
них мереж. Все це створило умови для появи навчальних програм і тренажерів нового 
покоління, завдяки яким процес навчання набуває нових якостей, стає насиченим ди-
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дактичними засобами, новітніми і традиційними формами мультимедійних презентацій 
навчальних матеріалів.

Як відомо, медіа (лат. media) – це об’єкти або системи передачі інформації особливо-
го походження, за допомогою яких забезпечується інформаційний обмін.

Термін мультимедіа (лат. multum-medium) – комбінування різних форм представлен-
ня інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або анімації 
і відео. Це сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і 
рухомих образів.

Головною особливістю мультимедійних презентацій навчального матеріалу є:
- поєднання одномоментності візуального та процесуального сприймання наукової 

інформації;
- інтегроване використання особливостей відчуття та сприйняття: можливість одно-

часно задіяти зір, слух та тактильні відчуття;
- синтез та синхронізацію вербалізованих та невербалізованих знань.
Підґрунтям розвитку мультимедійних інформацій є дослідження психологів, які 

стверджують, що «основним завданням медіа-освіти є підготовка нового покоління до 
життя в сучасних інформаційних умовах, до сприймання й розуміння різної інформації, 
усвідомлення наслідків її впливу на психіку» [1 : 203]. Тут спрацьовує основний пси-
хофізичний закон Вебера-Фехнера: «При збільшенні рівня подразника в геометричній 
прогресії сила відчуттів зростає в арифметичній» (2).

Перевагою мультимедіа для навчання і практичної підготовки студентів є те, що 
вони надають інформації привабливу форму й урізноманітнюють заняття. Пар цьому 
використання звуку і зображення дає змогу формувати знання, навички та уміння без 
втручання викладача. Додатково слід враховувати, що новизна, динамічність, незвичай-
ність, контрастність зображення дозволяють концентрувати мимовільну увагу. Голос ви-
кладача, слова персонажів і музика впливають на студентів та сприяють мимовільному 
запам’ятовуванню навчального матеріалу. Окрім, того майбутні фахівці – інженери-пе-
дагоги мають змогу моделювати виробничі операції, наприклад з машинобудування, ма-
ніпулюючи об’єктами на екрані, а не на статичному макеті. За допомогою мультимедіа 
можна проводити такі досліди, де, приміром, машинні паливно-мастильні матеріали реа-
гуватимуть між собою, утворюючи шкідливі сполуки, вибухатимуть, не наносячи шкоди.

Всі ці наявні переваги пояснення навчальних матеріалів ефективно застосовується 
у професійній підготовці, коли комп’ютерна система моделює проблемну ситуацію, що 
може виникнути в практичній діяльності майбутнього інженера-педагога та змінюється 
залежно від того, які рішення приймає викладач. Таким чином студент вирішує профе-
сійні завдання, уникаючи ризиків, які можуть виникнути в реальних умовах.

Разом з тим необхідно врахувати той факт, що робота з мультимедійними матеріала-
ми дає такий заряд емоційної активності, що захоплює студентів, пробуджує фантазії, 
дає можливість забути про час. Тому при створенні мультимедійних презентацій  варто 
прислухатися до порад психологів щодо використання ілюстративних відеоматеріалів, а 
саме ретельно враховуючи:

- оптимальне співвідношення тла й шрифту, наприклад, добре виглядають і не втом-
люють зір, на білому тлі – зелені, червоні, а не як розповсюдженні – чорні;
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- оптимальне співвідношення тла і кольору, наприклад, світлі зображення на темно-
му тлі оптично збільшуються, а темні на світлому зменшуються, але впливають масив-
ніше, повніше й помітніше;

- психологічний вплив шрифту, наприклад: антіквений (давній) шрифт (із зарубка-
ми), Times, Times New Roman, Palatino – це компроміс між старим і новим. Чіткі і досить 
прості, вони мають добре виражену форму й округленість, що натякає на неокласичну 
традицію й насущність. Вони викликають почуття довіри. Натомість, шрифти Sans Serif 
(без зарубок) – Arial, Modern, i Univers мають малий емоційний заряд і асоціюються із 
практичністю й розсудливістю. Вони несуть в собі сучасний загальний початок;

- емоційний вплив на особистість, наприклад пряма психологічна залежність ак-
тивності розумової діяльності від емоційних переживань. Почуття перебувають у 
взаємозв’язку з пізнавальною діяльністю, вони самі беруть початок в ній, виникаючи на 
основі відбиття студентами реальної дійсності. Як стверджує Г.Китайгородська… «паро-
сток знань швидше за все виростає на емоційно розпушеному ґрунті» (4,211 с).

- вплив інтерактивності на особистість  студента, наприклад, здатність спровокува-
ти аудиторію на виграшній для вас запитання, заінтригувати, «включити» її, розруха-
ти, викликати жваву й безпосередню реакцію, дати відчути, що предмет обговорення 
безпосередньо стосується слухачів. Тут можна вдало поєднати досвід викладача, досвід 
студентів, доповнення та уточнення, колективний досвід і теоретичну базу, спільно на-
працьовану тезу;

- вплив когнітивності на особистість, наприклад специфіка мультимедіа дозволяє 
цікаво, захоплююче розкривати суперечності між знаннями і незнаннями, ставити пи-
тання, рішення яких вимагає самостійних творчих і практичних дій, пошуку подолання 
труднощів тощо.

Отже, педагогічна практика дає підстави стверджувати, що з використанням мульти-
медійних програм рівень засвоєння знань студентами набагато вищий, адже вони спри-
ятимуть:

- підвищенню ефективності засвоєння лекційного матеріалу та рівню мотивації сту-
дентів;

- активізація їх пізнавальної діяльності;
- створенню додаткових можливостей для сугестивного впливу викладача на студентів;
- зміцнення авторитету на викладача як творчої особистості;
- збільшенню привабливості викладацької діяльності, що так важливо для підготов-

ки майбутніх інженерів педагогів.
висновки. Сьогодні вже можна стверджувати, що майбутнє вищої школи за муль-

тимедійними програмами з урахуванням необхідного обсягу відомостей із конкретної 
дисципліни, єдиної структури і методики використання, які забезпечують формування 
цілісного сприймання і розуміння процесів та явищ на основі широкого залучення банків 
даних, вільного доступу до інформаційних джерел, обробці великих обсягів інформацій. 
Все це дозволяє студентам самостійно досягати навчальних цілей шляхом візуалізації 
процесу розв’язання проблеми, оперативного пошуку інформації при вирішенні на-
вчально-пізнавальних завдань, можливості самостійно оцінити оптимальність варіантів 
їхнього  вирішення [5 : 2].

В подальшому чекає на свій розвиток ідея створення мультимедійних підручників з 
гармонійним поєднанням в структурі як традиційних, так і інноваційних дидактичних 
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засобів і методів навчання, доповнений додатковими носіями професійно важливої ін-
формації: каталогами, схемами, таблицями, ситуаціями, максимально наближеними до 
майбутньої професійної діяльності.
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СЛоварно-СЕмантичЕСКаЯ раБота КаК СрЕдСтво 
ПовЫШЕниЯ оБЩЕй КуЛЬтурЫ мЛадШиХ ШКоЛЬниКов

Статтю присвячено опису роботи iз групами слiв iншомовного походження на 
уроках російської  мови з використанням матерiалiв словникiв: над словниковими арти-
кулами іншомовних слiв; які вiдомостi з історії  слiв, iх семантики у мовi  в росiйській 
мовi мають користь для пiдвищення загальної культури молодших школярiв.

Ключовi слова: словниково-семантична робота, групи слiв иншомовного походжен-
ня, словники iноземних слiв, спiльнокореневi слова.

Статья посвящена описанию работы с группами слов иноязычного происхождения на 
уроках русского языка с использованием материалов словарей: над словарными статьями 
иноязычных слов; какие сведения из истории слов, их семантики в языке-источнике и в 
русском языке будут полезны для повышения общей культуры младших школьников.

Ключевые слова: словарно-семантическая работа, группы слов иноязычного про-
исхождения, словари иностранных слов, родственные слова.

The article deals with the question of teaching foreign words by using dictionaries at 
Russian language lessons. The information from the history of words, their semantics in an 
origin language and in the Russian language will be useful for improving general culture of 
junior pupils.

Key words: vocabulary-semantics work, groups of words belonging to another language, 
dictionaries of foreign words, related words.
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В младшем школьном возрасте одной из важнейших сторон обучения и воспитания 
является усвоение определённых культурных ценностей. Обогащение лексико-семанти-
ческого запаса учащихся как один из показателей общего развития личности, наряду с 
развитием нравственным, духовным, интеллектуальным, — это способ введения в куль-
туру, условие саморазвития, способности общаться, познавать новое, впитывать ценнос-
ти мировой культуры.

На уроках родного языка учащиеся должны систематически усваивать новые сло-
ва, запоминать их произношение, написание, значение, способы изменения и употре-
бления в речи. В начальных классах дети усваивают так называемые «трудные» слова, 
указанные в каждом учебнике по русскому языку.

По наблюдениям за работой учителей, на уроках ученики часто испытывают затруд-
нения в объяснении значений слов, так как, во-первых, у них недостаточен словарный за-
пас, а во-вторых, их не обучают правильному толкованию слов, не приучают обращаться 
к словарям. Беседы с учениками убеждают нас в том, что объяснению значений слов 
надо учить с первого класса и приобщать к пользованию словарями как можно раньше.

Давно созданы учебные словари, в том числе для начальных классов. В послед-
нее десятилетие опубликовано много различных словарей, адресованных младшим 
школьникам. Это толковые, энциклопедические, толково-орфографические, морфемно-
словообразовательные, комплексные, словари синонимов, антонимов, омонимов и 
др. Большинство из них снабжено иллюстрациями, что делает эти словари более 
привлекательными и понятными для детей.

В окружающей жизни, в телепередачах, при чтении книг, газет, журналов учащие-
ся часто встречаются со словами, значений которых не знают или понимают неточно. 
Для обогащения словарно-семантического запаса и повышения общекультурного уровня 
необходимо систематически на уроках словесности давать новые слова для уяснения их 
значения, написания, происхождения и употребления в контексте. С целью более интен-
сивного обогащения словаря ученики должны усваивать слова не по алфавиту из словаря 
для справок, ничем не связанных между собой, а группами, объединёнными тематичес-
ки, словообразовательными связями, сходством происхождения и т. д. Среди «трудных» 
слов, предлагаемых учащимся в учебниках, много заимствованных, усвоить которые без 
этимологических справок, сведений об их возникновении в русском языке, понять и за-
помнить написание и употребление довольно сложно. Например, группу таких слов, как 
квадрат, квартал, квартира, квартет и др., учащиеся лучше поймут и запомнят, если 
усвоят их этимологию, узнают, откуда они пришли в наш язык. Если учитель даст слово ла-
тинского происхождения с ударным корневым гласным, например, кв|арта (лат. quarta —  
четверть) или квадр (итал. qu| adro из лат. quadratus — четырёхугольный), то учащиеся, 
безусловно, запомнят вышеуказанные «словарные» слова с буквой а в корне.

В работе с иноязычными словами расширяются познания словарного состава языка, 
его подвижности, способов пополнения, того, как заимствованная лексика осваивается 
русским языком, приспосабливаясь к его фонетической и грамматической системам. Об-
ращение к этимологии таких слов помогает лучше понять употребление иностранных 
слов в различных сферах жизнедеятельности. Работая с такими группами слов, учитель 
имеет возможность осуществления межпредметных связей и тем самым расширения 
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знаний учащихся в области терминологии, которая быстрее и прочнее запоминается 
именно в начальных классах, так как у детей «механическая» память.

При культурологическом подходе к словарной работе учитель даёт сведения из ис-
тории слов, их значении в языке-источнике: кв|арта — это мера сыпучих и жидких тел 
в некоторых странах, например, в Англии; равняется одной четвёртой галлона (галлон 
содержит 4 кварты), или 1,14 литра. А в музыке кв|арта — это четвёртая ступень ди-
атонической гаммы [1]. После ознакомления учащихся со словом кв|арта учитель об-
ращается к слову кварт|ал и задаёт вопрос: «Какое отношение имеет слово квартал к 
числу четыре?» Дети с трудом отвечают на данный вопрос и неверно объясняют значе-
ние слова. Обращение к школьному словарю иностранных слов помогает разобраться в 
значениях слова: 1. Четвёртая часть года (первый квартал). 2. Часть населённого пункта, 
ограниченная пересекающимися улицами (новый квартал города) //Квартальный [2].

Словарную статью можно показать на плакате или с использованием компьютера на 
интерактивной доске, где можно дать одновременно план города с пересекающимися 
улицами, а к первому значению слова показать календарь, на котором дети посчитают по 
три месяца четыре квартала года.

В «Большом словаре иностранных слов» кварт|ал дан с тремя значениями и толко-
вание двух из вышеуказанных значений несколько отличается: 1) часть города, ограни-
ченная несколькими пересекающимися улицами (обычно четырьмя); 2) четверть года (3 
месяца); 3) участок леса, ограниченный просеками и дорогами [1].

Слово квартира (лат. quartus — четвёртый) в словаре даётся как пришедшее в рус-
ский язык из немецкого через польский (kwartera). Это жилое помещение в доме с кух-
ней, прихожей и т. д. (огромная квартира) //Квартирант(ка). Квартирный. Квартиро-
вать. Квартиронаниматель. Квартиросъёмщик. Квартплата [2].

Учащимся 3-4 классов можно дать из перечня родственных слов только три, вполне 
доступные для их понимания: квартирный, квартирант, квартплата. С данными сло-
вами составляются предложения.

Почему слово квартира связано по происхождению со словом четыре? Видимо, ас-
социируясь с комнатой, представляется в виде четырёхугольника: в каждой комнате 4 
стены.

Слово квартет тоже восходит к латинскому quartus — «четвёртый». Но это 
музыкальный термин. На примере басни И.А. Крылова дети называют музыкантов и го-
ворят, что их было четверо в квартете. Затем следует дать два значения слова из словаря: 
1) музыкальное произведение для четырёх голосов или инструментов; 2) ансамбль из 
четырёх исполнителей квартета [1].

Для расширения кругозора учащихся уместно сравнить с такими «музыкальными» 
словами, как соло (ит. — «один»), дуэт (ит. duetto из лат. duo — «два»), трио (ит. trio из 
греч. tries — «три»), квинтет (ит. quintetto из лат. quintus — «пятый»), секстет (нем. 
Sextett из лат. sex — «шесть»). Все они имеют по два значения, как и слово квартет: 
музыкальное произведение, предназначенное для исполнения одним, двумя, тремя и т. д. 
инструментами или голосами, и исполнение музыкального произведения одним, двумя, 
тремя и т. д. исполнителями. Учащимся можно дать словосочетания с данными словами, 
а также с производными от них: исполнять соло, сольный концерт, трио баянистов, 
исполнители квартета и др.
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Когда учащимся встретилось название одного из видов спорта, например, футбол, то 
следует дать также группу слов со значением «вид спорта»: футбол, баскетбол, волей-
бол, гандбол, бейсбол.

Б|ольшая часть наименований видов спорта, как и названий спортсменов — футбо-
лист, баскетболист, волейболист и др., — пришли в русский язык из английского, в 
отличие от предыдущей группы слов, восходящей к латинскому и итальянскому. Внима-
нию учащихся можно предложить словарные статьи:

Баскетбол [англ. basket-ball букв. корзина-мяч] — спорт. игра с участием двух ко-
манд, игроки которых, перебрасывая мяч руками своим партнёрам, стараются закинуть 
его в «корзину» (сетку, натянутую на обруч), подвешенную на определённой высоте к 
щиту [1].

Баскетболист –а, м. Спортсмен, занимающийся баскетболом; игрок в баскетбол 
//ж: баскетболистка, -и //прил. баскетболистский, -ая, -ое [3].

Так же учащиеся знакомятся и со словами волейбол (англ. volley-ball — удар по мячу 
с воздуха) и волейболист, гандбол (англ. hand ball, hand — «рука») и гандболист, бей-
сбол (англ. baseball, base — «дом») и бейсболист, футбол (англ. football, foot — нога, 
ball — мяч) и футболист.

Самостоятельно ученики образуют названия спортсменок: баскетболистка, волей-
болистка, бейсболистка, гандболистка, футболистка. Однокоренные прилагательные 
можно дать в словосочетаниях футбольная команда, волейбольная площадка, 
баскетбольный мяч, гандбольные соревнования, бейсбольная бита, с которыми состав-
ляются предложения.

Следует обратить внимание учащихся на то, что слово спорт тоже пришло к нам 
из английского языка (англ. sport — игра, развлечение) в XIX веке. Тогда же появилось 
и слово спортсмен. Имя прилагательное спортивный и существительное спортсмен-
ка впервые отмечены в «Словаре иностранных слов» 1937 года, хотя прилагательное 
спортивный встречается в произведениях русских писателей конца XIX века [4:135].

Поскольку учебных словарей иностранных слов, как и толковых, энциклопедических 
и других нет в школе в достаточном количестве, чтобы раздать их учащимся на уроке, 
необходимо делать выписки из словарей, копировать словарные статьи, представлять их 
для коллективной работы на плакате или на интерактивной доске, а для индивидуальной 
работы использовать раздаточный дидактический материал в виде карточек с задани-
ями на составление предложений с иноязычными словами, на вставку подходящих по 
смыслу слов в предложения и т. д.

Для грамматико-словообразовательной работы можно раздавать перфокарты, в 
которых ученики заполнят свободную графу образованиями от слов иноязычного про-
исхождения по заданию учителя в соответствии с изучаемой темой.

Работа по обогащению словарно-семантического запаса учащихся и расширению 
их представлений о группах иноязычных слов предполагает использование «Толкового 
словаря русского языка для начальной школы», где достаточно широко представлены 
некоторые группы слов с так называемыми «международными» элементами типа аква-, 
авто-, аэро-, терра-, универ-, экс- и др. [5].

В группе слов с частью авто- в вышеназванном словаре представлены следующие: 
автобиография, автограф, автомат, автомобиль, автопортрет. К данным словам 
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можно добавить известные учащимся слова авторучка, автобус, автодром. После 
ознакомления со словарными статьями вышеприведённых слов, с их лексическими и 
грамматическими значениями, употреблением в речи целесообразно обратить внима-
ние учащихся на общую часть авто-, которая происходит от греческого autos —«сам». 
В слове автомобиль, которое буквально означает «самодвижущийся», часть мобиль 
от латинского mobilis — «подвижный, лёгкий». В русском языке употребляется при-
лагательное мобильный, со значениями которого учащиеся познакомятся по словарю: 
1. Способный к быстрому передвижению, к быстрой смене деятельности (мобильное 
войско, мобильный человек). 2. Портативный, переносный (мобильный телефон, мобиль-
ная связь). //Моб|ильник. Моб |ильно. Моб|ильность [2].

Здесь можно объяснить слово портативный (франц. portative < porter — «носить, 
переносить»). Небольших размеров, удобный для переноски, для ношения при себе 
(портативный компьютер). Обращаем внимание учащихся на то, что прилагательное 
мобильный объяснено в словаре посредством синонимов портативный, переносный.

Всегда полезно поработать над словообразованием однокоренных слов, научить де-
тей правильному выделению аффиксов. Нередко на уроках при выделении словообра-
зующих морфем не учитывают значения производных слов, не умеют правильно опред-
елить производящую базу, выделяют морфемы, идя от значения перечня суффиксов или 
приставок, что приводит к ошибкам: в слове мобильник выделяют суффикс -ник, так 
же, как в слове ученик, подбирая однокоренное слово учение, а не производящий глагол 
учиться. Зная, что мобильник — это мобильный телефон, а мобильность — это свойство 
мобильного, учащихся следует научить сопоставлять два слова — производное и про-
изводящее, проводить границу между морфемами, чтобы достичь единства значения и 
формы:

При изучении заимствованных слов учащиеся узнают, что от них в русском языке с 
помощью русских приставок и суффиксов образуются новые слова по законам русского 
словообразования.

При изучении словообразования следует давать гнёзда родственных слов, исходными 
словами которых являются иноязычные. Учащиеся читают гнёзда, выделяют словообра-
зующие аффиксы, объясняют, какое слово как и от чего образовано. Например:

В работе с иноязычными словами учащиеся узнают, что язык, его словарный состав 
постоянно развивается, изменяется, что в русском языке, как и в других языках, посто-
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янно появляются новые слова, отражающие экономическое и культурное развитие на-
родов и их взаимное общение. Учащимся 3 и 4 классов вполне доступны перечисленные 
виды работы с группами слов иноязычного происхождения. Для того, чтобы вызвать 
неподдельный интерес к подобного рода работе, учитель должен использовать различные 
средства наглядности: таблицы, плакаты, картинки; с учётом современных технологий 
показывать на интерактивной доске словарные статьи группы слов, картинки с изобра-
жением изучаемых наименований предметов, тексты, содержащие изученные группы 
слов. Учитель может использовать в работе по усвоению иноязычной лексики элементы 
игры, отгадывание загадок, ребусов, кроссвордов и т. д. Главное в словарно-семантичес-
кой работе — это использование материалов словарей и приобщение учащихся к систе-
матической работе с ними.
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E-lEARning EnViRonmEnT

Стаття присвячена розгляду теоретичних та практичних питань використання 
мультимедійних технологій та технічних засобів навчання іноземній мові. Здійснюється 
аналіз переваг та недоліків цих технологій та засобів у середовищі електронного на-
вчання.

Ключові слова: електронне навчання, системи контролю навчання, практична роз-
робка навчальних елементів, педагогічні підходи реального часу, освітня теорія.

Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических вопросов, каса-
ющихся применения мультимедийных технологий и технических средств обучения ино-
странному языку. Проводится анализ преимуществ и недостатков этих технологий и 
средств в среде электронного обучения.

Ключевые слова: электронное обучение, системы контроля обучения, практичес-
кая разработка учебных элементов, педагогические подходы реального времени, теория 
обучения.

The article deals with some theoretical and practical questions of using multimedia tech-
nologies and special equipment for foreign language teaching. It contains the analysis of ad-
vantages and disadvantages of the technologies and means in electronic learning environment.

Key words: E-learning, Learning Management Systems, learning design, online pedago-
gies, educational theory.

New technologies rather than educational principles and philosophies have tended to dic-
tate the shape of development in the world of e-learning. Giving educators an active and deter-
mining rather than a passive role in the development of learning systems is vital if e-learning 
is to realise its transformative potential in education in the 21st century. Many of the currently 
available learning technologies and systems, generally devised by technicians rather than edu-
cators, have offered limited room for creative or effective teaching [1: 17]. The limitations of 
these systems – their time consuming nature and their failure to adapt the technology to take 
account of educational contexts – need to be understood, acknowledged and overcome. Educa-
tors have long been at the mercy of the constraints of learning technologies and systems. In 
many cases the authority of the educator has been displaced by the corporate organisations that 
develop the commercial products used by educators to teach their students. Technological and 
marketplace concerns are driving e-learning, while educators remain in a subordinate position, 
adapting to the structures they are presented with. These structures tend to invite and accom-
modate a narrow and restrictive view of education which leads to pedagogically weak designs 
for learning. This upside-down order must be righted: educators need to play a more active, 
determining role in the development of the next generation of learning technologies to ensure 
that a richer learning environment for all students is at the top of e-learning agendas [3: 26]. 
E-learning has many different faces. It is useful to differentiate between e-learning which is 
© Тищенко М.А., 2011
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primarily driven by delivery imperatives and e-learning for learning, although both are inter-
related. From a delivery perspective e-learning can be thought of as a continuum ranging from 
using technology in a classroom with a teacher, to learning in a virtual classroom where there is 
no face-to-face contact between student and teacher, as in distance learning. Creating learning 
experiences for students along this continuum involves using technologies of various kinds and 
in various ways [4: 18]. The nature of the delivery is an important factor to the teacher when 
selecting appropriate pedagogies and teaching strategies. The teaching strategies required in a 
classroom where students are working with technology is different in kind from the monitoring 
and behind the scenes support required of a teacher when students are independently carrying 
out a task at a distance, over a period of time, on a discussion board or in a chat room. From a 
learning perspective the methods and strategies employed to support learning will vary accord-
ing to specific aims and outcomes. Disciplinary differences underpinned by different philo-
sophical and epistemological foundations also influence pedagogical approaches and thus the 
nature and function of the e-learning technologies employed to support teaching and learning. 
While teaching strategies and methods may differ according to the philosophical underpin-
nings, the desired learning outcomes and the mode of delivery, a widely accepted approach 
to learning suggests several learning principles which could be considered common to most 
learning theories and teaching contexts: drawing on prior learning, building links between new 
knowledge and old, providing students with a variety of different kinds of learning experiences, 
and providing opportunities for engagement and interactivity (see picture 1). 

Picture 1. Categories of e-learning

of learning experiences, and providing opportunities for engagement and interactivity 

(see picture 1).  
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Current learning management systems such as Blackboard and WebCT have been pivotal 
to the uptake of e-learning in the higher education sector in the past decade largely because of 
their capacity for online delivery. These, and other similar systems, when used creatively, are 
able to provide students with quite varied learning experiences, particularly in relation to the 
sequencing of content based, self-paced learning experiences. But more often than not, teach-
ing within these systems can be like attempting to teach in a straitjacket. Learning environ-
ments are not tailored to meet the specific needs of an institution and require costly and time 
consuming adaptation to make them suitable. The availability of learning objects and the recent 
emergence of social software in the form of group work tools, Wikis and blogs provide a much 
needed addition to the armoury of technologies available to teachers offering more dynamic ap-
proaches to one-to-many (blogs) and many-to-many (Wikis) modes of communication. How-
ever, in practice, because they can be technically challenging to incorporate into existing learn-
ing management systems they are more likely to cater for the delivery of independent one-off 
activities rather than being seamlessly incorporated into a comprehensive electronic learning 
sequence that builds towards the achievement of particular learning outcomes. A greater focus 
on the learning, rather than delivery, aspects of e-learning is called for in the next generation of 
learning technologies and learning management systems. As educators work with developers it 
would be helpful if they were able to theorise the kinds of electronic learning systems they need 
to enable the provision of learning experiences for students that are comprehensive, cumulative 
and seamless and at the same time extend beyond the narrow transmissive models of learning 
to embrace interpretivist and critical models which value the learner as a co-contributor, not 
merely as an acquirer of knowledge [7: 52]. An attempt to suggest how such a theory might 
have application where learning principles loosely based on a constructivist epistemology are 
presented in relation to their implications for learning systems. There are many contextual fac-
tors that characterise the different educational sectors and their cultures, and these are likely to 
determine teachers’ willingness to embrace e-learning. Nevertheless, one commonality across 
all educational establishments is that if the development of new e-learning resources or the 
customisation of existing ones for integration into lessons is too time consuming and requires a 
high level of technical expertise then many teachers are likely to reject the use of e-learning in 
favour of traditional approaches thus limiting the range of learning options for students. Many 
of the expressed concerns come down to the time consuming nature of learning and teaching 
online using current systems [6: 38]. It is clear that students lose motivation when they are 
frustrated by the difficulties of some multimedia systems such as being repeatedly required to 
navigate in and out of different software using different passwords, difficulties with download-
ing material, and the awkwardness of using a system which is designed to accommodate a one-
to-all mode (i.e., individuals interacting with a class as a whole) rather than more collaborative 
approaches where small groups interact independently, with each other, and with the whole 
class [2: 35]. The range of tools employed in many of the currently available systems for dis-
playing and managing content, communicating, providing feedback and monitoring students 
is fairly standard - usually encompassing content modules with predefined navigation, search 
and compile functions, email, discussion forums, chat, student homepages, quiz tools, tracking 
of student access and a marking management system. The creative ways in which these tools 
can be combined and used, of course, determines what the teacher is able to do and the kind of 
learning experiences that can be provided for students individually and as group learners. But 
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the systems themselves can be technologically ‘clunky’ and tend to promote information that 
is centralised and accessed in relatively static. While the use of these tools can allow for syn-
chronous and asynchronous exchanges, too often the tools are placed as standalone elements 
in a course with little or no link to other learning activities - there is no concept of a coherent 
sequence of activities. Determined teachers can approximate a sequence of activities in these 
systems with instructions about what to do next embedded in each tool, but this process is often 
awkward for teachers and learners, and does not provide a basis for easy re-use and adapta-
tion of the sequence in different contexts.  However, designers of learning systems have made 
little provision for creating sequences of learning activities that involve groups of e-learners 
interacting within a collaborative environment using both text and audio-visual options [5: 21]. 
This, of course has important pedagogical consequences by limiting what teachers can organise 
for students and how students engage in the learning process. There are two crucial concerns 
for the designers of new systems - standardisation and the ability of e-learning systems and 
products to work seamlessly with each other. When constructing new systems, analysing the 
needs of people requires an understanding of who the people are that need to be considered, 
and from what perspectives, and in what relationships. The establishment of design parameters 
for materials requires an understanding of the nature of the materials, how they will be used 
by teachers and students, and the issues that will enable their reuse in different contexts. The 
learning activities that teachers provide for their students will vary across sectors and in accord 
with different philosophical and epistemological perspectives [8: 31]. Nevertheless, learning 
principles is a basis for developing experiences and activities that are pedagogically neutral and 
thus inclusive of a range of perspectives. The implications for learning systems that have been 
identified above are just some of the design parameters for consideration in future technologies 
and systems. Teachers need to experience what technology can do for their students, and be 
given exposure to the latest software tools to explore ways of improving learning. 
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наЦионаЛЬно-КуЛЬтурнЫй КомПонЕнт  
в аСПЕКтЕ КуЛЬтуроЛогии

Іноземна мова є для дорослих засобом спілкування з представниками різних країн. 
Лінгвокраїнознавчі знання, які опановує дорослий учень при вивченні іноземних мов, є 
передумовою і гарантією його майбутньої успішної міжкультурної комунікації.

Ключові слова: іноземна мова, культура, лінгвокраїнознавство, міжкультурна ко-
мунікація.

Иностранный язык является для взрослых средством общения с представителями 
различных стран. Лингвострановедческие знания, которыми овладевает взрослый обу-
чающийся при изучении иностранных языков, являются предпосылкой и гарантией его 
будущей  успешной межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: иностранный язык, культура,  лингвострановедение, межкультур-
ная коммуникация.

For adults a foreign language is a means of communication with the representatives of 
other nations. The knowledge of the country and the language that an adult obtains in the 
course of studying foreign languages enriches his successful communication in the future.

Key words: a foreign language, culture, the knowledge of the country and the language, 
inter-cultural communication.

  
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции слушателей, то есть 

формирование практических навыков и умений, которые обеспечивают развитие этно-
культурной восприимчивости индивида, его способности к правильной интерпретации 
конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных этнокультурах – 
одна из главных задач, стоящих перед преподавателем системы последипломного обра-
зования.  Достаточный уровень коммуникативной компетенции позволит осуществлять 
общение в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изуча-
емого языка. Обучающиеся смогут адекватно реализовать коммуникативное намерение 
посредством диалогических и монологических высказываний на достаточно знакомую 
тему. 

Социокультурная компетенция подразумевает знание слушателями национально-
культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обы-
чаев, этики, социальных стереотипов, истории и культуры страны, а также умение осу-
ществлять своё речевое поведение в соответствии с ними. Включение социокультурной 
компетенции в значительной степени расширило объем и содержание практического 
аспекта за счет культуроведческой составляющей. Оно стало увязываться с умением 
коммуникантов вступать в равноправный профессиональный диалог с носителями из-
учаемого языка с позиции  не только  языковой адекватности средств, но и знания куль-
турных реалий, что не менее важно для успешной коммуникации.
©  Дементьева Т.Г., 2011
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Социокультурная компетенция включает в себя лингвострановедческую, социолинг-
вистическую и культуроведческую компетенции, которые обеспечивают взрослому об-
учающемуся возможность ориентироваться в социокультурных маркерах аутентичной 
языковой среды, избегать социокультурных «ловушек» и препятствий, прогнозировать 
возможные социокультурные помехи в условиях межкультурного общения и способы их 
устранения [1:64]. 

Основой развития межкультурной компетенции является культурологический под-
ход, в контексте которого актуализируется педагогическая и культурная антропология, 
изучающая способность человека развивать культуру через межличностное общение, 
диалог культур и профессиональные контакты. В реальной ситуации общения с носи-
телем языка часто возникает культурный барьер, даже при условии грамматически пра-
вильной речи. Он связан с различиями в нормах вербального и невербального поведения, 
то есть с неадекватными фоновыми страноведческими знаниями участников общения 
[2:73]. Межкультурная коммуникация требует взаимопонимания, а не только понимания 
сказанного и умения реагировать на услышанное. 

Иностранный язык дает возможность свободного приобщения к истории, культуре, 
традициям другого народа. Речь идет о необходимости более глубокого и тщательного 
изучения мира носителей языка в широком смысле слова, их образа жизни, националь-
ного характера и менталитета, так как культурно-национальное мировоззрение воплоща-
ется в лексике, а также в грамматическом строе соответствующего языка. 

Приведем в качестве примера организацию Праздника франкофонии на уроке фран-
цузского языка в группе слушателей 2-ого года обучения.

Французский является одним из шести официальных языков ООН.  Международный 
день Франкофонии – праздник всех, говорящих по-французски, а также всех, изучающих 
и любящих французский язык. 20 марта 1970 г. в столице Нигера было подписано со-
глашение о создании первой межгосударственной организации франкоговорящих стран. 
Сегодня Международная Организация Франкофонии объединяет 56 государств, что со-
ставляет 803,44 миллиона человек, 200 миллионов из них говорит по-французски. Меж-
дународная Организация Франкофонии представлена на всех пяти континентах. Она на-
целена на распространение французского языка и на защиту культурного разнообразия.

Каждый слушатель группы выбрал одну франкофонную страну. В списке таких стран 
оказались Франция, Швейцария, Люксембург, Монако, Корсика, Кот-д’Ивуар, Бельгия, 
Канада, Марокко. Информация была взята из аутентичных источников и из Интернет-
сайтов. Большинство слушателей представили мультимедийную презентацию выбран-
ной страны, показав историю, культурные традиции, взгляды на жизнь, образ жизни 
носителей французского языка. Слушатели не обошли стороной кулинарные традиции 
Швейцарии, лингвистические особенности французского языка Канады, замки Люк-
сембурга, исполнительское мастерство ведущих артистов и певцов данных стран. Урок 
получился чрезвычайно информативным и  отразил реальные потребности учащихся в 
получении лингвострановедческих  знаний, связанных с организацией культурных свя-
зей с носителями языка, а также с необходимостью лучше понять систему ценностей и 
нормы поведения людей иной культуры.

Обучение иностранному языку с помощью лингвострановедения способствует вос-
питанию взаимопонимания и терпимости по отношению к чужой культуре, уважитель-
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ному отношению к другому народу и его обычаям, а также повышает мотивацию из-
учения иностранного языка. Знакомя взрослых обучающихся с национальной культу-
рой разных стран, преподаватель направляет их внимание на родную культуру, так как 
межкультурной коммуникации нельзя обучать через изучение языка и культуры только 
страны изучаемого языка. Сопоставление с собственной культурой и языком помогут 
понять чужую культуру.
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ФормуваннЯ наЦіонаЛЬно-мовноЇ СвідомоСті  
СтудЕнтів у виШаХ ЕКономічного ПроФіЛЮ

 
Стаття порушує проблему національно-мовного виховання у вищій школі. Розгляну-

то основні засоби та методи формування національної свідомості студентів у вишах 
економічного профілю. Особливе значення у цьому процесі автор надає  українській мові. 

Ключові слова: національно-мовна свідомість, мовне виховання, освіта.
В статье поднимается проблема национально-языкового воспитания в высшей шко-

ле. Рассмотрено основные средства и методы формирования национального сознания 
студентов в вузах экономического профиля. Особенное значение автор придаёт украин-
скому языку в этом процессе.

Ключевые слова: национально-языковое сознание, языковое воспитание, образо- 
вание.  

The article deals with the problem of national-linguistic upbringing at high school estab-
lishments. The main means and methods of the formation of students’ national consciousness at 
the economical high school are analyzed. The author attaches great importance to the Ukrai-
nian language.

Key words: national-linguistic consciousness, linguistic upbringing, education.
 
Сучасні процеси глобалізації ставлять нові вимоги перед вітчизняною освітою. З од-

ного боку, її завданням є підготовка висококваліфікованих фахівців в усіх сферах життє-
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діяльності суспільства, а з іншого – виховання національно-мовної особистості, здатної 
не тільки оволодіти мовними компетенціями, а й протистояти нівелюванню національ-
них інтересів, зберегти самобутність українського народу. «Позаяк після Гумбольдта ак-
сіоматичною є думка, що мова – характер (індивідуальність) народу» [5, 123]. Українська 
мова має статус державної, однак процес утвердження її в державі продовжується, що, у 
свою чергу, спричиняє розгляд цієї проблеми на теоретичному рівні.

 Формуванню мовної особистості у навчальному процесі присвячені праці таких 
вчених, як Л.Паламар, О.Семеног, Л.Мацько, П. Селігей, О.Ткаченко, М.Пентелюк та 
ін. Національно-мовна свідомость є  предметом дослідження у роботах С.Єрмоленко, 
І.Голубовської, В.Кононенка, Л.Струганець, Т.Клейменової тощо. Крім того, сутність 
професійної мовнокомунікативної компетенції розглянуто на основі діяльнісного під-
ходу (Н. Тоцька, О. Пономарів, В. Русецький Є. Ткаченко, Н. Присяжнюк, А. Богуш, Д. 
Ізаренков, Г. Граник, Є. Божович, І.Дроздова, О.Черемська та ін).

Незважаючи на досить широкий спектр досліджень, що стосуються основних по-
ложень теорії мовленнєвої діяльності, особливості формування національно-мовної осо-
бистості у вузах нефілологічного профілю не досить розкриті, що і зумовило вибір до-
слідження.

Метою статті є розгляд духовної сутності національної мови як унікального ви-
твору українського етносу та визначення специфіки виховання національно-мовної осо-
бистості студентів у вищих навчальних закладах економічного профілю. 

Аналіз наукових надбань вчених показав, що найбільш прийнятним є визначення на-
ціонально-мовної особистості як такої, що має ґрунтовні лінгвістичні знання в поєднан-
ні з її національними особливостями, володіє високим рівнем комунікативних умінь та 
мовною стійкістю, любить і поважає мову свого народу, вважає її частиною свого світо-
гляду та світосприйняття. Це передусім носій рідної мови, культури, людина, яка володіє 
сукупністю знань, уявлень з мови та вміє творчо використовувати їх у різних видах мов-
леннєвої діяльності. Важливим є саме поєднання мови та ментальності у цьому понятті, 
ідентифікація особистості з етносом засобами мови. На їх нерозривний зв’язок вказува-
ли В.Гумбольдт та О.Потебня. Мова є втіленням душі народу, його світобачення, ознака 
окремішності й унікальності нації. Сучасні лінгвісти намагаються виявити глибинний 
зв’язок когнітивних структур людської свідомості з мовними формами, реконструювати 
мовну етнічну свідомість, виявити культурно-мовні національні стереотипи, визначити 
взаємовплив мови та духовної культури. Таким чином, можна цілком впевнено говорити  
про різноманітність використання стратегій пошуку “людини крізь мову” [1, 8].

Вплив мови на самосвідомість, світогляд та поведінку людини є незаперечним, од-
нак необхідним є розуміння ролі мови як одного з найважливіших чинників формування 
особистості у системі вищої професійної освіти. В українському суспільстві процес усві-
домлення гальмується, на думку О.Черемської, такими об’єктивними чинниками: неста-
більність економічної і політичної ситуації; проблеми в реалізації положень Закону про 
мови; суттєве обмеження функціонування української мови в усіх сферах життя окремих 
регіонів України; часті маніпулювання мовними проблемами [9, 64]. Окрім зазначених 
можна додати й не менш важливі: чужинська мовна експансія (О.Сербенська); білінг-
візм, суржикове мовлення (Г.Залізняк, Л.Масенко); зневага і навіть нігілізм щодо мови 
(О.Селігей); долання комплексу «білої ворони» (С.Єрмоленко).
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За таких умов зростає роль мовної освіти у вищій школі, яку доцільно розглядати в 
таких важливих аспектах, як мовна грамотність, мовнокомунікативна та мовнотерміно-
логічна компетенція, національно-мовне виховання. Опануванню норм української лі-
тературної мови (орфоепічних, орфографічних, лексичних, стилістичних, граматичних) 
приділяється найбільша увагу у середній школі, тобто це найменш вразливий компонент 
мовного навчання.  Цьому, безперечно, сприяє зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). 

Мовнокомунікативну компетенцію визначають «як систему професійних знань, ко-
мунікативних умінь і навичок, ціннісних орієнтацій, загальної гуманітарної культури, 
інтегральних показників культури мовлення, необхідних для якісної професійної осві-
ти» [8, 122-123]. Розвиток мовленнєвих навичок, уміння правильно використовувати 
термінологію і вирішувати  типові завдання професійної діяльності є пріоритетними за-
вданнями курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Однак не можна 
оминати увагою національну складову мовного виховання, оскільки воно є чи не най-
актуальнішою проблемою українського суспільства.  

Формувати національно-мовну особистість – значить розвивати в людині прихиль-
ність до мови, виховувати усвідомлення особистої відповідальності за  долю української 
мови, сприймати її як життєву цінність, як елемент соціалізації особистості. Безумовно, 
прерогатива у становленні національно свідомої особистості належить шкільній освіті, 
проте розвиток і утвердження ціннісних орієнтирів, світогляду в цілому відбувається 
саме у студентські роки. Національно-мовне виховання – це тривалий процес, результат 
якого досягається не одноразовою дією, а інтеграцією знань із суспільнознавчих наук. На 
думку студентів, найвагомішими серед них є історію (72% опитаних) та українська мова 
(25%). 17% вказали на релігієзнавство та 10% – на інші предмети (історія української та 
світової культури, етики, естетики тощо).

У системі підготовки майбутніх економістів дисципліна «Українська мова (за про-
фесійним спрямуванням)» є нормативною і  входить до циклу гуманітарних дисциплін, 
які вивчаються студентами Української академії банківської справи Національного банку 
України. Курс спрямований на  активне засвоєння української мови, що є невід’ємною 
частиною навчальної, а згодом і виробничої діяльності кожного працівника банківської 
сфери. Одним із провідних завдань навчальної дисципліни є виховання потреби кожного 
мовця вільно користуватись державною мовою як засобом спілкування, засобом форму-
вання інтелектуальної культури, національної свідомості, що має вплив на ментальність.

Визначення змісту програми з української мови та відбір форм та методів  здійсню-
ється з урахуванням специфіки навчання у вищих навчальних закладах економічного 
профілю. Тому важливе місце у програмі курсу посідає вдосконалення усного та про-
фесійного мовлення економістів, укладання ділових документів, переклади текстів на-
укового стилю за фахом, системне вивчення лексики та фразеології тощо. Навчальний 
процес спрямовується на отримання практичних навичок володіння мовою, розкриття 
таких функцій мови, як комунікативна, професійна та ідентифікаційна. Перша із зазна-
чених функцій є найважливішою, оскільки мова є засобом єднання членів суспільства, 
передачі інформації, знань, емоцій співрозмовниками. Професійна функція є критерієм 
спеціальної підготовки і засобом оволодіння фахом. Лінгвістами-філологами доведено, 
що спеціальні галузеві терміни становлять понад 60 % професійної лексики фахівця, ре-
шту посідає загальнонаукова термінологія та загальновживані лексеми. Крім того, термі-
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нологічна лексика має велике значення для науково-виробничої комунікації, сприяючи її 
інтелектуалізації, полегшує процес засвоєння знань та реалізації їх у майбутній фаховій 
діяльності, поглиблює знання студентів про ознаки виучуваних понять, є засобом роз-
ширення активного професійно зумовленого словникового запасу, підвищує культурний 
рівень майбутньої української інтелігенції. Врешті-решт використання української літе-
ратурної мови у виробничій сфері підтверджує її багатофункціональність, можливість 
використання у різних сферах життєдіяльності суспільства, завдяки чому певною мірою 
виховується прихильність до неї. 

Особливе значення у процесі формування національно-мовної особистості має роз-
гляд ідентифікаційної функції мови, тобто засобу ототожнення мовця зі спільнотою. 
Незаперечною є думка: мова – ознака приналежності мовця до громади. Отже, цілком 
логічним є твердження про те, що українська мова пов’язує носія із минулим і майбутнім 
спільноти, забезпечує неперервний зв’язок із пращурами та нащадками, а значить – фор-
мує самодостатність особистості, оригінальність світосприйняття. 

Зміст лекційного матеріалу теж повинен певною мірою показувати унікальність 
української мови. Так, вже на першому заняття  викладач може навести такі факти на 
підтвердження цієї тези: наявність кличного відмінка (Україно, ти моя молитва, ти моя 
розпука вікова. – В.Симоненко); наявність літер Г та Ґ (гулі – ґулі); взаємозаміна при-
йменників як засіб милозвучності (в-у, і-й); чергування звуків (друг – друже, сік – соку); 
варіантність закінчень у давальному і місцевому відмінках чоловічого роду однини 
(батьку – батькову, у гаї – у гаю) та ін. 

Безцінним матеріалом для дослідження способу національного відчуття в україн-
ській мові виступають слова із суфіксами суб’єктивної емоційної оцінки, на що, безу-
мовно,  треба звернути увагу студентів. І. Голубовська зазначає: «Найяскравішим виявом 
українського ліризму та сентиментальності в мові слід визнати наявність унікальних ді-
єслівних і займенникових зменшено-пестливих форм, аналогів яким не існує в близькос-
порідненій російській мові: дієслово: їсточки, їстоньки; питоньки, питочки; спатоньки, 
спаточки, спатусі, спатуні; гулятоньки, гуляточки тощо. Серед займенникових і прислів-
никових форм вирізняються такі емотиви безеквівалентного характеру, як: самісінький, 
саменький; ніякісінький, ніякенький; нічогісінько; тутечки, осьдечки, ондечки; тамечки. 
Характерною для української мови є наявність пестливих форм навіть у слів загально-
негативної семантики (воріженьки)» [1, 12] .

Отож, наведені приклади вказують на фонетичні, лексичні, граматичні особливості 
української мови, що вирізняє її з-поміж інших слов’янських мов. 

Розширенню знань студентів з української літературної мови сприяє навчальна до-
слідницька робота студентів як органічний елемент навчального процесу сучасної вищої 
школи. Роль навчального дослідження студентів визначається тим, що науковий пошук 
супроводжується розвитком навичок й умінь самостійного розв’язання професійно зна-
чущих задач, формуванням творчого підходу до сприймання знань і розвитку навичок й 
умінь їх практичного застосування. 

Особливе місце посідають студентські науково-практичні конференції, які прово-
дяться в УАБС НБУ. Розгляд проблем функціонування сучасної української мови у се-
редовищі фахівців переконують у важливості таких форм роботи. Ненав’язливе обрання 
таких актуальних для студентів тем, як місцеві діалекти, суржик, студентський сленг 
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тощо, свідчать про їх значний інтерес до функціонування української мови. Окремо 
можна виділити теми, специфічні для економічних спеціальностей: роль професіона-
лізмів у мовленні економістів, походження національної грошової одиниці, особливості 
сучасного бізнес-сленгу тощо. Базовою для вибору теми виступу є знайома програмна 
тематика, але в подальшому, заглиблюючись в аналізований матеріал, студенти-еконо-
місти відчувають себе істинними мовними особистостями, здатними оперувати досить 
складними поняттями. Під час конференцій кращі студенти виступають з доповідями та 
повідомленнями, а інші є слухачами та учасниками дискусій.

Виховання мовної особистості можна і треба здійснювати у позааудиторній робо-
ті. На кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін УАБС НБУ започатковані різні форми 
діяльності з навчання мови: олімпіади з української мови, Міжнародний конкурс імені 
П.Яцика, Всеукраїнський конкурс з української мови та літератури імені Тараса Шевчен-
ка, День української писемності та мови, Міжнародний день рідної мови тощо. Заходи 
краєзнавчого характеру (до 140-річчя з Дня народження Лесі Українки; діяльність по-
ета, художника Д.Бурлюка тощо) сприяють усвідомленню поняття «мала батьківщина», 
а студенти з інших регіонів таким чином відкривають для себе Сумщину, отримують 
знання  про її видатних представників. 

Національна складова особистості у ВНЗ економічного профілю утверджується за-
вдяки сумлінній роботі, перш за все, викладачів української мови (за професійним спря-
муванням), однак досягти бажаних результатів можна тільки шляхом об’єднання зусиль, 
комплексній роботі педагогів, оскільки всі суспільнознавчі дисципліни формуюють сві-
тогляд майбутніх фахівців. Однаково важливими є як раціональні, так і емоційні методи 
навчання. Крім того, важливим чинником є власний приклад викладача, мовлення якого 
має бути унормованим, правильним, а керівництво навчального закладу має заохочувати 
дотримання в його стінах мовного режиму. «З огляду на специфічну соціолінгвістичну 
ситуацію в багатьох куточках нашої держави школи й університети покликані стати оаза-
ми, де юнаки та дівчата могли б вільно мислити й спілкуватися українською мовою» [7, 
182].

Таким чином, аналіз окресленої проблеми дозволяє зробити такі висновки:
1. Формування національно-мовної особистості – цілеспрямований процес, завдання 

якого реалізується, перш за все, у системі освіти, зокрема вищими навчальними заклада-
ми економічного профілю.

2. Становленню та утвердженню національно-мовної особистості сприяє:
− підвищення мовної та мовленнєвої компетенцій у професійному та науковому спіл-

куванні;
 − виховання поваги, любові до української мови, яке досягається набуттям знань про 

її милозвучність, унікальність;
− використання як основних форм роботи у вищій школі (лекція, практичне заняття 

тощо), так і позааудиторних (науко-практичні студентські конференції, виховні заходи, мовні 
олімпіади, конкурси тощо), що, в свою чергу,  підсилює національну складову поняття.

3. Специфіка виховання національно-мовної особистості студентів-економістів по-
лягає в консолідації зусиль викладачів, особливо інтеграції знань із суспільнознавчих 
дисциплін, щодо формування національного світоспирйняття  майбутніх фахівців з еко-
номіки. 
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роЛЬ рЕФЛЕКСивного миСЛЕннЯ  
у ПідготовЦі вчитЕЛЯ іноЗЕмноЇ мови

У статті розглядається рефлексія, її психологічне та педагогічне тлумачення, а 
також роль у формуванні комплексу професійних умінь учителя іноземної мови.

 Ключові слова: рефлексія, професійна рефлексія, парадигма професійної підготовки 
вчителя.

В статье рассматривается рефлексия, ее психологическое и педагогическое пони-
мание, а также ее роль в формировании комплекса профессиональных умений учителя 
иностранного яыка. 

Ключевые слова: рефлексия, профессиональная рефлексия, парадигма профессио-
нальной подгоовки учителя иностранного языка.

The article deals with reflection, its psychological and pedagogical understanding as well 
as its role in the formation of the complex of professional skills of the foreign language teacher.

Key words: reflection, professional reflection, paradigm of the professional training of a 
foreign language teacher.
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Потреби України у висококваліфікованих спеціалістах знаходять відображення у під-
готовці вчителів іноземної мови, оскільки іноземна мова сьогодні є не лише частиною 
культури нації, але й запорукою успіху та майбутньої вдалої кар’єри. Сьогодні відбува-
ється реформування навчального процесу у вищих навчальних закладах України відпо-
відно із загальноєвропейськими вимогами до якості освіти: інформатизація освітнього 
простору, інтеграційні процеси в сучасній вітчизняній освіті, налагодження українськи-
ми ВНЗ співпраці з європейськими навчальними закладами в сфері навчальної та науко-
вої діяльності, студентські міжнародні обміни, можливість здобуття другої вищої освіти 
та навчання за магістерськими програмами за кордоном. В умовах реформування вищої 
школи змінюються і освітні технології викладання через впровадження модульно-рей-
тингової системи навчання, міждисциплінарну інтеграцію, демократизацію та економі-
зацію освіти.

Нові пріоритети й соціокультурні цінності, що обумовлюють необхідність інновації 
змісту, засобів, форм і методів професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя 
іноземної мови, сприяли значній активізації наукових досліджень у різних напрямках. 
Необхідність таких наукових розробок є очевидною, оскільки без них неможливе запро-
вадження у сучасну шкільну практику нових технологій навчання іноземних мов, що 
потребують реалізації функцій учителя як менеджера навчально-пізнавального процесу. 
Особливого значення набуває пошук шляхів вирішення необхідного рівня професійної 
підготовки майбутніх вчителів іноземних мов при виконанні функцій своєї сучасної ролі.

За останні роки з’явилось чимало шкіл та розробок, пов’язаних з використанням 
рефлексії. Чим пояснюється така пильна увага до цієї теми? Причина використання реф-
лексії обумовлена загальними змінами, що відбулись у сучасному суспільстві, які впли-
вають на менталітет, пріоритетне розуміння завдань розвитку людини і, відповідно, на 
модель його загальної освіти та професійної підготовки. Більшість дослідників вже не 
керуються застарілими уявленнями про образ учителя іноземної мови як джерела й носія 
іномовної інформації, безпідставно обмежуючи професіограму цього фахівця переважно 
рамками методичних знань. Саме рефлективне мислення виходить на перший план, а 
його формування та розвиток стають невід’ємними завданнями будь-якого ступеня на-
вчання в цілому та професійного навчання в особливості.

В результаті чисельних досліджень з’явилась низка робіт про рефлексію, які, тим не 
менше, не дають поки цілісної уяви про особливості та культуру рефлексивного мис-
лення та раціональні способи його формування та розвитку. Немає єдиного визначення 
рефлексії, оскільки кожен дослідник вбачає її роль лише у вирішенні певних проблем. 
Рефлексія розуміється психологами як: 1) зверненість свідомості людини на пізнання 
себе самого, зокрема власних психічних станів і процесів; 2) роздуми людини над влас-
ним життєвим досвідом, аналіз своїх переживань, почуттів і вчинків [1: 178]. Рефлек-
сія трактується в психології також як механізм взаєморозуміння, тобто “осмислення 
суб’єктом того, якими засобами і чому він справив те або інше враження на партнера по 
спілкуванню” [2: 494]. 

В педагогічній діяльності, яка відбувається в умовах інновацій і в якій особистіс-
ний розвиток учня розглядається як домінанта, особливого значення набуває професій-
на рефлексія. Рефлексія педагогічна поєднує обидва підходи психологів до визначення 
рефлексивних процесів і трактується як “здатність учителя дати собі і своїм вчинкам 
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об’єктивну оцінку, зрозуміти, як його сприймають діти, інші люди, перш за все ті, з ким 
учитель взаємодіє в процесі педагогічного спілкування” [3: 130].

Практика впровадження рефлексії у систему педагогічної освіти переконує у тому, 
що не всі розуміють суть рефлексивної моделі побудови навчання. Часто можна почути 
висловлювання про те, що рефлексія – це лише модне слово, яке заміняє звичні поняття 
про традиційний аналіз, самоаналіз уроку, навчальної ситуації, шляхи взаємодії учителя 
та учня. При цьому пряма передача (а часом і нав’язування) готових рішень та знань 
студенту вважається необхідним і безальтернативним етапом професійного становлення, 
а досвід формування рефлексивного мислення, тобто самостійного чи колективного по-
шуку невистачаючої інформації та її переусвідомлення – непродуктивною втратою часу.

Науковці по-різному бачать та розуміють роль рефлексії у контексті професійної під-
готовки вчителя. У сукупності ці уявлення показують всю широту спектра впливу певно-
го типу мислення на формування професійної компетентності вчителя. Приведемо лише 
деякі, найбільш поширені думки з приводу даної проблеми.

Д. Гор [4 ] об’єктом рефлексії вважає ефективність навчальних стратегій у досягненні 
поставленої мети, а використання рефлексії у процесі підготовки майбутнього вчителя –  
гарантом того, що вчитель здобуде корисну звичку роздумувати над процесом викла-
дання. Д. Калдерхед та П. Гейтс [5: 2] розглядають рефлексію як засіб досягнення мети 
навчальних програм для системи педагогічної освіти для того, щоб: 

•	 навчити вчителів аналізувати, обговорювати, контролювати та змінювати власну 
практику викладання, використовуючи аналітичний підхід до навчання;

•	 сприяти подальшому розумінню соціального контексту, в якому вони працюють, 
усвідомленню того факту, що навчальні завдання необхідно коректувати із врахуванням 
цього контексту;

•	 заохочувати прагнення вчителя до саморозвитку та самостійності, більшої відпо-
відальності за свій професійний ріст;

•	 допомагати вчителю виробити власну теорію навчання, розуміння та базових 
принципів їх власної навчальної практики;

•	 озброїти вчителя необхідними навичками для того, щоб вони були більш активни-
ми та ініціативними в розробці нових інноваційних технологій та ініціаторами необхід-
них змін у розвитку системи освіти. 

Часом досвід рефлексії не відкидається, навіть заохочується, але при цьому очевид-
но, що в поняття рефлексії вкладається якийсь особливий зміст. Авторське розуміння 
цього поняття не завжди пояснюється, що мимоволі приводить до традиційної пробле- 
ми – різного тлумачення одних і тих же термінів. Так, наприклад, в роботах Н. Язикової 
[6] можна зустріти чисто авторське розуміння рефлексії, її місця та ролі в процесі фор-
мування методичних вмінь вчителя. Рефлексія асоціюється з процесом навчання спілку-
ванню. Розуміння рефлексії пов’язується лише з власною діяльністю вчителя в процесі 
проведення уроку та його самоаналізу. 

Традиційно парадигми професійної підготовки вчителя будуються на різному ро-
зумінні ролі теоретичних знань та практичного досвіду їх використання у реальній 
дійсності. Прийнято виділяти дві діаметрально протилежні парадигми педагогічної  
освіти – зорієнтовану на засвоєння чисто практичних прийомів навчання конкретного 
навчального предмета (біохевіористична модель) і на засвоєння широкого спектру фун-
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даментальних наукових знань (знання-центрична модель). Усі сучасні підходи до під-
готовки вчителя будуються на еклектиці основних положень цих моделей, і далеко не 
завжди вдається вирішити цю дилему. Саме рефлексивне знання здатне з’єднати розрив 
між знанням як таким і його використанням, оскільки воно виходить з аналізу досвіду як 
практичних, так і розумових дій і включає площину бачення, розуміння, комплексного 
осмислення дії в її межах. 

Сутність рефлексії полягає в тому, що вчитель не тільки цілісно відображає світогляд 
своїх учнів і своєї особистості як професіонала, але й спроможний зі значним ступенем 
достовірності цілеспрямовано його перетворювати, поглиблювати, коректувати і роз-
вивати. Обумовлюється це тим, що при рефлексії вчитель проектує предметний зміст 
навчально-пізнавальної діяльності учнів та конструює форми їх спільної діяльності як 
учасників і суб’єктів навчально-виховної взаємодії та комунікації. Як результат, вчитель 
змушує учня обирати позицію активного суб’єкта навчання, що здійснюється у загальній 
системі колективної роботи класу; розвиває здатність учня до самоуправління власною 
діяльністю; організує навчання як процес розв’язання навчально-пізнавальних проблем 
на основі творчої взаємодії з учнями.

Рефлексивний характер педагогічної діяльності знаходить свій прояв і у ставленні 
вчителя до самого себе. Активно спілкуючись з учнями, вчитель є одним із учасників 
діалогу з ними, водночас він не втрачає контролю за собою як професіоналом, оскільки 
оцінює себе як суб’єкта педагогічної взаємодії з погляду того, наскільки ефективно вда-
ється йому організувати освітній процес і наскільки активними виступають учні.

В професійній рефлексії вчителя виділяють чотири її складові елементи. По-перше, 
це усвідомлення вчителем справжніх мотивів своєї діяльності; по-друге – вміння від-
різняти свої ускладнення і проблеми від ускладнень і проблем учнів; по-третє – оцінка 
наслідків власних особистісних впливів на учнів і вміння бачити в дзеркалі життя ін-
ших людей. І, нарешті, здатність до емпатії і децентрації. Децентрація як особистісна  
властивість визначається як здатність людини стати на позицію партнера по взаємодії і 
координувати її зі своєю власною позицією [7 :80-81].

Очевидно, що розвиток рефлексивного мислення є актуальним завданням сучасної 
моделі підготовки вчителя іноземної мови, де здатність до рефлексії  пов’язується з фор-
муванням всього комплексу професійних умінь, а саме: умінням здійснювати контроль 
своїх дій і логіки судження; визначати послідовність і ієрархію етапів діяльності, спи-
раючись на рефлексію над досвідом своєї минулої діяльності через пошук її підґрунтя, 
причин, смислу; умінням бачити протиріччя і ставати на позицію різних “спостерігачів”; 
умінням перетворювати пояснення явища, яке спостерігається чи аналізується залежно 
від мети та умов. Це передбачає принципову перебудову психологічної структури діяль-
ності вчителя іноземної мови як процесу рефлексивного управління, а також оволодіння 
ним своєю новою професійною роллю – бути активним дослідником, діагностом, проек-
тувальником, організатором продуктивної навчально-пізнавальної й іномовної мовлен-
нєвої діяльності учнів, що, в свою чергу, дозволить реалізувати їх знання, уміння, нави-
чки для розв’язання конкретних комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях.
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ФормированиЕ КоммуниКативной  
и мЕЖКуЛЬтурной КомПЕтЕнЦий вЫПуСКниКа  

тЕХничЕСКого вуЗа в ПроЦЕССЕ оБучЕниЯ ангЛийСКому ЯЗЫКу  
на оСновЕ КомПЕтЕнтноСтного ПодХода

У статті розглядаються поняття комунікативної і міжкультурної компетенцій та 
можливості їх формування у процесі викладання англійської мови, а також форми про-
ведення позааудиторних занять з англійської мови.

Ключові слова: компетентнісний підхі, компетенція, комунікативна компетенція, 
міжкультурна компетенція, Edutainment, Speating,  Scrabble.

В статье рассматриваются понятия коммуникативной и межкультурной компе-
тенций и возможности  их формирование в процессе преподавания английского языка, а 
также формы проведения внеаудиторных занятий по английскому языку.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, коммуникативная ком-
петенция, межкультурная компетенция, Edutainment, Speating,  Scrabble.

The article examines the concepts of communicative and intercultural competencies, and 
their formation in the process of teaching English as a foreign language, as well as forms of 
extracurricular activities in English.

Key words: competence approach, competence, communicative competence, intercultural 
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Активные процессы глобализации и европеизации международного сообщества, ин-
тернационализации образовательного пространства, научных исследований, расшире-
ния деловых и культурных связей, рост мобильности специалистов различного профиля 
ведут к трансформации всей парадигмы высшего профессионального образования. Ме-
няется социальный заказ общества, а это влечёт за собой необходимость качественной 
подготовки конкурентоспособных на международном рынке труда  высококвалифициро-
ванных инженерных кадров.

Современные социально-экономические условия выдвигают на первый план подго-
товки бакалавров и магистров в вузе специальные дисциплины и исследования в области 
науки, техники и инновационных технологий.   

Интеграция общества стремительно происходит на всех уровнях. Высшие учебные 
заведения становятся центрами научных исследований и обучения и играют важную 
роль в формировании и развитии международного научно-образовательного простран-
ства. К таким вузам принадлежит Томский политехнический университет (ТПУ), зани-
мающий лидирующие позиции среди технических вузов России по накопленному опыту 
и потенциалу развития как научного, так и международного сотрудничества.

ТПУ является членом крупных международных образовательно-исследовательских 
организаций и сообществ: IAU, IAUP, IGIP, IAUP, SEFI, EARMA, WFEO, СESAER, 
CLUSTER, EUA и др. [1]. 

В 2011 году состоится массовый переход российских вузов на двухуровневую систе-
му высшего образования по Федеральным государственным образовательным стандар-
там III поколения (ФГОС-III). Концепции ФГОС-III отличаются тем, что они содержат, 
в основном, требования к результатам обучения (компетенциям) выпускников основных 
образовательных программ.

Политика Томского политехнического университета в области менеджмента качества 
направлена на постоянное обеспечение подготовки специалистов высокой (магистры) и 
высшей (кандидаты и доктора наук) квалификации на основе компетентностного подхо-
да. Формирование этих требований проводится на базе модели специалиста – инженера,  
являющегося центральной фигурой научно-технического прогресса. 

Построение модели инженера является сложным и неоднозначным процессом. Про-
фессиограмма инженера международного уровня включает не только специальные тех-
нические знания и умения, но и гуманитарные аспекты, такие как философия, психоло-
гия, этика, социология, история культуры, экология и риторика.  

Требования к современному инженеру отражены в критериях международных серти-
фикационных и аккредитационных организаций по инженерной подготовке, профессио-
нальных консорциумов и ассоциаций.

В  этих критериях  сформулированы  как обязательные общие требования к выпуск-
никам университетов, освоившим инженерные программы, так и требования в области 
гуманитарной подготовки: 

Следует обратить внимание на то, что обозначенные требования относятся не толь-
ко к основной естественнонаучной, математической, профессиональной и специальной 
подготовке инженеров, но и к дополнительным навыкам, таким как способность к ком-
муникации, командной работе, владение иностранным языком, и другим так называе-
мым «transferable skills», или «soft skills [2]. 
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Их гуманитарная суть заключается в следующем: «…способность рассматривать 
различные аспекты инженерных проблем с глобальной точки зрения;  понимание ре-
зультатов воздействия и влияния технологий на общество и окружающую среду, а также 
ответственности и обязательств инженера перед обществом в соответствии с законами 
профессиональной этики; технологий, а также способность применять эти знания; ком-
муникативные навыки, включая устную и письменную речь, навыки ведения дискуссий 
на родном языке и базовые навыки эффективного общения на иностранном языке; спо-
собность учиться самостоятельно и постоянно…» [2].

В критериях Европейской Федерации Национальных Инженерных Ассоциаций 
(European Federation of National Engineering Associations, FEANI)  чётко выделено тре-
бование к уровню языковой подготовки профессионального инженера: «(…Fluency 
in European languages sufficient to facilitate communication when working throughout 
Europe…), то есть «свободное владение европейскими языками, достаточное для обще-
ния при работе в Европе» [3].

 Критерии Ассоциации инженерного образования России (АИОР) разработаны с 
ориентацией на лучшие традиции российского высшего образования,  учитывают опыт 
ведущих международных аккредитующих организаций, осуществляющих оценку инже-
нерных образовательных программ.  

«Главными целевыми установками в государственном образовательном стандарте 
должно быть предусмотрено практическое владение иностранным языком как средством 
межкультурной коммуникации, обеспечивающей: продолжение образования и профес-
сиональную деятельность в иноязычной среде; коммуникативные и лингвострановед-
ческие компетенции в распространенных ситуациях повседневного общения при непо-
средственном контакте с носителями языка; умения беглого чтения и беспереводного 
понимания газетных и журнальных статей, теле - и радиопередач, навыки делового пись-
ма, умения вести переговоры и составлять контракты; профессиональные компетенции 
в переводе оригинальной технической литературы по специальности, в чтении лекций и 
докладов, написании научных статей на иностранном языке» [4]. 

Таким образом, гуманитарная составляющая уровня профессиональной подготовки 
и квалификации официально признана и включена в требования, предъявляемые в совре-
менном  инженерном образовании и деятельности. Этот значимый компонент професси-
ональной компетенции может быть обеспечен наличием языковых, культурологических, 
страноведческих и социокультурных знаний, а также умениями и способностями для 
эффективных и соответствующих действий в ситуациях межкультурной коммуникации.

Следовательно,  формирование как коммуникативной компетенции (КК), так и меж-
культурной  компетенции (МК) приобретает особую значимость в образовательном про-
странстве современного технического вуза.

Данные обстоятельства обусловливают  не только актуальность темы  статьи, но 
определяют ее цель и практическую значимость.

Цель данной  статьи: обобщить некоторые подходы к  формированию КК МК в про-
цессе обучения английскому языку на основе компетентностного подхода. А так же 
обосновать практическую значимость технологий «Edutainment» и «Speating» на при-
мере занятий-спектаклей, экскурсий и, особенно, внеаудиторных турниров в формате 
«Scrabble Club» в условиях технического вуза. 
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Качество и эффективность профессионального и языкового образования будущего 
специалиста определяются принятой в обществе на определенном этапе его развития 
профессиональной компетентностью и построенной на её основе моделью подготовки 
специалиста.  

В документах по модернизации образования выделены три его приоритетных на-
правления в обществе: информатизация образования, обучение иностранным языкам, 
овладение социально-экономическими знаниями [5]. На сегодняшний день ведущим в 
системе высшего профессионального образования в России является компетентностный 
подход.

В настоящее время в научно-педагогических кругах высшей школы  активно обсуж-
дается вопрос подготовки специалистов в рамках компетентностного подхода (М.В. Бер-
навсквя, О.С. Виноградова, Я.Е. Кузнецов, А.В. Мариничева, И.А. Зимняя,  А.В. Хутор-
ской,  Н.И. Чернова, О.Н. Щёголева,  Б. Оскарсон и др.) [6-14]. 

Компетентностный подход  в корне меняет традиционное представление об иноязыч-
ной подготовке специалиста технического вуза как о простой передаче ему определенной 
суммы языковых знаний и формирования речевых навыков и коммуникативных умений. 

Анализ литературы по данной проблеме показывает, что компетенция понимает-
ся комплексно, как структура, слагаемая из различных частей – совокупности знаний, 
умений и навыков, необходимых для осуществления конкретной профессиональной де-
ятельности; свойств личности; потенциальной способности индивида справляться с раз-
личными задачами. К. Кин (K.Keen) своеобразно сравнил  компетенцию с пальцами на 
руке (знания, навыки, опыт, контакты, ценности), которые координируются ладонью  под 
контролем  нервной системы, управляющей рукой в целом [15]. 

Термин компетенция (от лат. сompetere – соответствовать, подходить) словари опре-
деляют как круг вопросов, явлений, в которых кто-либо хорошо осведомлён или облада-
ет авторитетностью, познанием, опытом; круг чьих-либо полномочий [16].   

В Стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) в соответ-
ствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным Законом «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании», а также с международными документами в сфере 
высшего образования понятие компетенция определяется как «способность применять 
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной об-
ласти» [17].  

В Документе Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения иностран-
ным языком: Изучение, преподавание, оценка» («Common European Framework of 
Reference: Learning, Teaching, Assessment») эксперты стран Совета Европы, в том числе 
и представители России достаточно ясно определяют  данное понятие. «Компетенции 
представляют сумму знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют чело-
веку совершать различные действия. Общие компетенции не являются языковыми, они 
обеспечивают любую деятельность, включая коммуникативную.  Коммуникативные 
языковые компетенции позволяют осуществлять деятельность с использованием языко-
вых средств» [18].

Термин «коммуникативная компетенция» возник на основе идеи американского 
лингвиста Н. Хомского (N. Chomsky) о лингвистической компетенции. Языковую (в ши-
роком смысле слова) компетенцию Н.Хомский  определял как «систему интеллектуаль-
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ных способностей, систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и 
во взаимодействии со многими другими факторами определяет … виды поведения» [19]. 
Позже определение термина было расширено, он получил название «коммуникативная 
компетенция» (L.Bachman, M.Canale, M. Swain) [ 20]. 

«В отечественной лингводидактике термин ˝коммуникативная компетенция˝ был 
введен в научный обиход М.Н. Вятютневым. Он предложил понимать коммуникатив-
ную компетенцию как выбор и реализацию программ речевого поведения в зависимости 
от способности человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение 
классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, 
возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной адап-
тации»[21]. 

Мнение большинства исследователей относительно многокомпонентности данного 
вида компетенции совпадает. К основным компонентам иноязычной коммуникативной 
компетенции относятся лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, ком-
пенсаторная, стратегическая и социальная компетенции.

КК относится к разряду интеллектуальных способностей индивида. Сферой прояв-
ления этих способностей является деятельностный процесс, необходимой частью кото-
рого выступает речевая деятельность.

Таким образом, поскольку КК наиболее точно отражает предметную область «Ино-
странный язык», то формирование КК выступает в качестве ведущей цели при обучении 
иностранным языкам. Несомненно и то, что межкультурный компонент КК можно соот-
нести к ведущему компоненту в силу условий развития современного мира.

Межкультурная компетенция  представляет собой сложное образование. В структуру 
межкультурной компетенции входят: 

1. Культурологические и культурно-специфические знания. 
2. Умения практического общения. 
3. Межкультурная психологическая восприимчивость.
Понятие межкультурной компетенции, его структура и способы оценки активно раз-

рабатываются Майклом Бирамом (Byram Michael), профессором Университета Дюрама, 
Англия (Univ. Durham, England). В своей лекции, прочитанной в Университете Киото 
(Kyoto University) он отмечает, что преподавание и изучение языка является изучением 
языка и культуры [22]. Модель М. Бирама является наиболее полной и охватывает раз-
личные качества, способности и умения личности. 

Сущность основных понятий, связанных с проблемой формирования межкультур-
ной компетенции, отражена в трудах отечественных авторов (С.Г. Тер-Минасова, Е.М. 
Верещагин, В.Г. Костомаров, Е.И. Пассов, Н.Д.  Гальскова, И.И. Халеева, и др.) [23-27]. 
Изучение этих работ показывает, что практически все исследователи сходятся во мне-
нии о наличии в структурах  КК и МК  таких ключевых составляющих, как языковая 
(лингвистическая), социокультурная,  прагматическая, дискурсивная и стратегическая 
субкомпетенции.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что МК во  взаимосвязи с ино-
язычной КК может выступить одним из показателей сформированности профессиональ-
ной компетентности студентов вуза. 
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Межкультурная составляющая КК – это принципиально новая концепция современ-
ной теории обучения иностранным языкам, которая требует  необходимости поиска тех-
нологий обучения и методических решений.

В эру стремительного нарастания объёмов новой информации, которая быстро уста-
ревает, что порой невозможно успеть обзавестись нужными, полезными и просто инте-
ресными им знаниями, а уже приобретенные быстро теряют актуальность. Стремитель-
но развиваются технологии, появляются новые виды досуга, а времени на получение 
информации остается всё меньше. К тому же, познавательный процесс вовсе не обязан 
проходить в формальной (зачастую скучной) обстановке, а вполне способен превратить-
ся в полезное развлечение. Именно это и обусловило появление формата передачи зна-
ний, который называется «Edutainment».

«Edutainment» – это неологизм, составленный из двух английских слов education и 
entertainment, образование и развлечение одновременно. Это новый способ обмена зна-
ниями и информацией, который включает в себя лекции, семинары и мастер-классы, и 
деловые игры. Проходить такие мероприятия могут в кафе, парке, офисе, галерее, клубе. 
Информацию можно получить в  непринуждённой атмосфере, это и соответствует кон-
цепции «образование + развлечение».

Целью любых мероприятий формата «Edutainment», которые практикуются  автором 
в процессе обучения английскому языку в ТПУ,  является обучение в игровой, доступ-
ной и захватывающей форме, в атмосфере полного погружения в процесс. Кроме этого, 
внеаудиторные и аудиторные  занятия в формате спектакля, экскурсии, семинара с носи-
телями языка позволяют работать со знаниями, ментальными и социальными навыками 
участников, а также влиять на отношение участников к рассматриваемым вопросам. А в 
итоге формировать КК.

В  группе студентов Физико-технического  института (ФТИ) ТПУ автором   в течение 
двух семестров занятия проводились  в тандеме со студентом 3 курса ТПУ, чьим родным 
языком являлся английский.   В качестве итогового занятия было разработано и  проведе-
но занятие-спектакль. Студентами, будущими  специалистами по ядерной физике и тех-
нологии, была осуществлена постановка трагедии В. Шекспира «Гамлет» на английском 
языке. Процесс  подготовки, а также самой постановки был захватывающим  занятием. 
Изучение текста, хоть и адаптированного, помогало студентам  глубже вникнуть в лекси-
ческую и грамматическую структуры английского  языка. С воодушевлением студенты 
отрабатывали навыки произношения, интонацию. Разрабатывались элементы костюмов, 
соответствующих исторической эпохе действия. Все дискуссии и обсуждения велись на 
английском языке, так как участником спектакля и одним из постановщиков был сту-
дент-иностранец, ещё не освоивший русский язык на коммуникативно достаточном 
уровне.  Студенты старались соблюсти все атрибуты театрального представления: выпу-
щена афиша (Play bill), пригласительные билеты, подготовлены самодельные декорации.

Как наблюдение, так  и проведённое автором  анкетирование  показало, что 
98% студентов отметили преодоление барьера говорения на изучаемом языке; 
85% студентов отметили значительные позитивные сдвиги  в практическом исполь-

зовании грамматики и лексики; 
82% опрошенных  отметили, что им стало легче и интереснее общаться с однокурс-

никами, так как совместное участие в постановке помогло наладить межличностные 
контакты.
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Уроки-экскурсии, подготовленные на английском языке, так же  вызывают интерес и 
являются результативными в плане изучения иностранного языка. Такое занятие-экскур-
сия как «English Class in a Red Bus» стало особенно эффективным, так как проводилось 
на раритетном, 1965 года выпуска, настоящем лондонском Double-decker, по случаю ока-
завшимся в Томске. Безусловно, можно говорить о привлечении в данном случае аутен-
тичного  реквизита (материала). При подготовке текстов экскурсии изучались не только 
страноведческие факты появления таких автобусов, которые являются  достопримеча-
тельностью страны изучаемого языка, но параллельно готовились материалы экскурсии 
о достопримечательностях Томска на английском языке.  Результаты такого занятия ав-
тору статьи не было смысла анализировать. Переполненные эмоциями, участники экс-
курсии опубликовали свои отзывы в вузовской газете «За кадры»:

«Курка Игорь (гр. 9080, 3 курс ИНК):
- На мгновение я проникся духом Англии. Я с детства мечтал съездить в Англию, и 

частично моя мечта осуществилась на занятии по английскому языку»[28].
Одной из многочисленных возможностей технологии «Edutainment», как уже отме-

чалось выше, является использование такого инструмента, как игра. Настольная линг-
вистическая игра «Scrabble» по праву считается самой интересной настольной игрой в 
слова. Это обусловлено тем, что игроки не только состязаются в умении придумывать 
взаимосвязанные слова по принципу кроссворда, а стремятся составить каждое новое 
слово таким образом, чтобы получить наибольшее количество очков. Словарный ла-
биринт «Scrabble» бесконечен, игровая ситуация меняется с каждым ходом. Сочетание 
интеллектуального соперничества и азарта и делает турниры «Scrabble» увлекательным 
и познавательным занятием. Эта простая и умная настольная игра имеет высочайшую 
популярность в обучении английскому языку. Об этом говорит большое количество 
международных турниров «Scrabble», в которых участвуют как любители, так и про-
фессионалы. 

Образовательные возможности игры признаны в развитии таких аспектов языка, 
как орфография и правописание (spelling), лексика (vocabulary), навыки работы со сло-
варём (dictionary skills), и, кроме того, математических способностей (math), навыков 
пространственного мышления (spatial relations skills), логики, критического мышления 
(thinking skills), навыков совместной деятельности, координации работы в коллективе 
(social and personal skills). 

То есть, вышеобозначенные умения и навыки,  которые развивает игра,  однозначно 
сопоставимы с теми компетенциями, которые лежат в основе КК и МК, и, кроме того, 
развивают и профессиональную компетентность выпускника технического вуза.

На основе вышеизложенных образовательных преимуществ игры «Scrabble» в ТПУ 
создан «Scrabble Club». Цели работы определены следующие:  развить у студентов спо-
собность использовать английский язык как инструмент общения в диалоге социокуль-
тур и цивилизаций современного мира; научить студентов практически использовать 
языковые знания и умения, полученные в игре; расширить лексический запас английско-
го языка за счет введения новой лексики и речевых клише; помочь оценить свои знания 
и возможности в английском языке.

Членами этого клуба стали, помимо российских студентов, студенты Вьетнама, 
Ганы, США, Кореи, Австралии, Казахстана и Узбекистана,  обучающиеся в ТПУ, препо-
даватели ИМОЯК ТПУ, сотрудники ресурсного центра языковой подготовки. В рамках 
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«Scrabble Club» проводятся тренировочные игры и турниры, организуются обсуждения 
результатов игр. 

Методом наблюдения, анкетирования и анализа результатов соревнований автором 
установлено, что студенты академических групп,  которые активно принимали участие 
в турнирах, легче устанавливали  межличностные контакты, быстрее и активнее выра-
батывали коллективные решения, а так же преодолевали трудности общения со студен-
тами-иностранцами, и при этом рабочим языком в «Scrabble Club» является английский, 
что способствует эффективному овладению изучаемым языком.  Кроме того, словарный 
запас студентов значительно обогатился, как показал анализ оценочных листов (Score 
Sheet), где фиксируются составляемые в процессе игры слова.

В процессе работы «Scrabble Club» практикуется и метод «Speating», который мож-
но считать компонентом «Edutainment». Этот метод («Speating»= «speaking» + «eating») 
зародился в Италии. Основоположниками его считаются Микель ди Фьоре и Натали 
Целль, именно они продают патент с 1999 года на его использование. Преимущества 
метода: можно закрепить полученные знания на практике; легко повысить уровень своей 
культуры; научиться не только говорить, но и вести себя, как носитель языка: например, 
можно отработать разные формы общения: от дружеской беседы, до официальных пере-
говоров. Недостатки: если не следить за процессом обучения, можно быстро опуститься 
до обычной болтовни»[29].

Опрос мнения студентов об эффективности занятий  в рамках «Speating» выявил, 
что некоторые из них могут указывать конкретную грамматическую тему, которую они 
смогли усвоить именно в таком формате. 

Таким образом, представленные в данной статье результаты исследования и прак-
тического использования обозначенных выше приёмов  обучения английскому языку 
в ТПУ выявляют их эффективность в формировании иноязычной коммуникативной  и 
межкультурной компетенций, тем самым повышая и уровень гуманитарной подготовки 
выпускников технического вуза, требуемой современным обществом. 
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оСновнЫЕ ПоЛоЖЕниЯ тЕории и мЕтодиКи  
ПрЕПодаваниЯ иноСтраннЫм СтудЕнтам  

уКраинСКого и руССКого ЯЗЫКов

В статье рассмотрены основные положения теории и методики преподавания 
украинского и русского языков иностранным студентам.

Ключевые слова: принципы, обучение, иностранные студенты, лексика, навыки, 
умения, этап обучения, слово.

У статті розглянуті основні положення теорії та методики викладання укроїн-
ської та російської мов іноземним студентам. 

Ключові слова: принцип, навчання, іноземні студенти, лексика,навички, вміння, 
етап навчання, слово.

The article deals with the main provisions of  the theory and methodology of the Russian 
and Ukrainian language teaching of foreign students.

Key words: principles, teaching, foreign students, vocabulary, skills, abilities, grade level, 
word.

Для методики как науки важны связи с лингвистикой, психолингвистикой, дидак-
тикой и другими науками. Поэтому иногда специфические принципы методики пред-
© Борисова В.Е., 2011
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ставляются лишь как частная форма принципов дидактики, выводятся из лингвистики 
или приравниваются к наиболее важным психологическим закономерностям усвоения 
неродного языка. Однако у методики преподавания украинского  и русского языков как 
иностранных есть свой предмет исследования – обучение неродному языку как средству 
общения, в отличие от дидактики, где таким предметом будет обучение чему-нибудь во-
обще, а в лингвистике – сам язык как явление. Для методиста украинский и русский 
язык как иностранный – это объект изучения, а не просто средство общения или система 
слов и законов их изменения. Предмет обучения – это развитие у учащихся способности 
пользоваться другим языком для коммуникации, а не просто сообщение знаний или при-
обретение умений.

Методика обучения русскому и украинскому языку как иностранному представля-
ет собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и правилах обучения 
языку и способах овладения языком, а также об особенностях образования и воспита-
ния средствами языка. Как писал А.А. Леонтьев: «Предмет методики обучения русскому 
языку как иностранному – оптимальная система управления учебным процессом, т.е. си-
стема, направленная на наиболее эффективное овладение учащимися русским языком» 
[1, с. 47]. Описание языка с целью его преподавания иностранцам – отдельная отрасль 
педагогической грамматики с определенными особенностями.

Коммуникативность обучения требует постоянного практического пользования не-
родным языком как средством общения и выражения мыслей. Работа на уроке интере-
сует учащегося, если она согласована с целью изучения им иностранного языка. Моло-
дёжь, приезжающая на учёбу в высшие учебные заведения, заинтересована в свободном 
владении всеми видами речевой деятельности – устной речью, чтением и письмом, так 
как русский язык для них и средство получения образования, и средство общения.

Соответственно конечной цели следует отбирать речевой материал, круг ситуаций 
общения, преимущественную форму речи (диалог, монолог) виды речевой деятельности, 
к которым следует подготовить студента в процессе обучения. Курс обучения, построен-
ный на тематическом и языковом материале специальности, может стимулировать ресур-
сы личности, вызывать у обучаемого стойкие положительные эмоции и активизировать 
потенциальные возможности овладения иностранным языком.

Для специалистов-нефилологов, готовящихся к изучению литературы по конкретной 
специальности, важно знание закономерностей научного стиля, наличие большого по-
тенциального запаса слов, владение приёмами извлечения необходимой информации из 
читаемого текста и т.д. Содержание обучения учебно-профессиональной сферы общения 
включает  речевые средства, свойственные научно-техническому, естественнонаучному 
и научно-гуманитарному подстилям, а также текстовые материалы, активизирующие 
общенаучный слой лексики. Содержание обучения строится на текстовых материалах, 
активизирующих, кроме общенаучных, и языковые средства данного подъязыка специ-
альности, что позволяет осуществить индивидуализированное профессиональное диф-
ференцированное обучение иностранных студентов русскому языку.

Отбор терминолексики способствует выявлению терминологического минимума, 
обеспечивающего ввод языка будущей специальности и предполагает подготовку учеб-
ных материалов, дифференцированных по основным подъязыкам специальностей.
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Многократное повторение лексики, введение слова в новые комбинации, пользова-
ние им в условиях переменной ситуации предполагает оптимальное усвоение специаль-
ной лексики. Употребление терминов в варьируемом окружении упрочивает запомина-
ние и использование их в процессе коммуникации.

Широкое использование наглядности, визуальных средств обучения,  может служить 
не только средством предъявления и закрепления языкового материала, но и стимулом 
для развития продуктивных видов речевой деятельности. 

Практическая направленность целей обучения русскому языку как средству общения 
определяет содержание учебного процесса, виды речевой деятельности, подлежащие 
усвоению, количественные и качественные характеристики отбираемого учебного мате-
риала, итоговый уровень владения языком, который должен быть достигнут по каждому 
из этих видов.

Коммуникативность отвергает преподавание разных аспектов языка (фонетики, лек-
сики, морфологии, синтаксиса) – в их линейной последовательности. Она предполагает 
функциональное расположение и представление материала, отражающее роль разных 
факторов языка в реальном общении, с точки зрения их важности для передачи и по-
нимания сообщения и их места в речи. Очерёдность изучения отдельных языковых яв-
лений, их отбор, группировка и расположение определяются принципом коммуникатив-
ности (от содержания к форме выражения) и их значимостью для непосредственного 
общения в условиях избранных тем и ситуаций.

Функционально-синтаксический подход к отбору, методической организации и по-
даче грамматического материала обусловлен практической направленностью обучения 
русскому языку как иностранному и сводится к параллельному обучению синтаксису и 
морфологии. Последовательность изучения морфологических форм и значений опреде-
ляется выбором синтаксических структур, а отбор грамматических значений согласуется 
с вводимой лексикой. Только оказавшись в предложении, факт языка может стать комму-
никативным, поэтому язык как средство общения находит своё материально выражение в 
предложении. Обучение языковому материалу на коммуникативной основе даёт возмож-
ность рассматривать предложение как речевой образец, то есть типовое предложение, 
по аналогии с которым строятся однотипные фразы путём изменения его компонентов 
и лексического наполнения. Учебно-методический аспект этой проблемы заключается в 
том, что число речевых образцов должно быть сведено к необходимому и достаточному 
минимуму, который должен быть усвоен студентами для конструирования по ним фразы 
и использования их в речи. С начала изучения языка как иностранного учащийся должен 
научиться конструировать предложение и пользоваться им как минимальной функцио-
нирующей единицей, в которой реализуется функциональное, а не линейное, расположе-
ние морфологических категорий и функциональная группировка отдельных слов.

Типы высказывания вызываются определёнными ситуациями общения, в которых 
осуществляется естественная речь. Для правильного построения фразы на неродном 
языке учащийся должен ориентироваться в ситуации и выбирать языковые средства в за-
висимости от её характера. Ситуативно-методическая организация учебного материала 
предполагает предварительное установление круга типичных ситуаций, в которых может 
оказаться обучаемый, и определение перечня коммуникативных задач, которые он будет 
вынужден реализовать. Для этого необходимо выделение конкретных лексико-грамма-
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тических единиц, которые следует усвоить, среди которых изучаются как частотные, 
общеупотребительные факты языка, так и малочастотные, тематически закреплённые 
и стилистически маркированные. К этой категории относятся и авиационные термины, 
которые необходимы студентам (и будущим студентам), обучающимся по авиационным 
специальностям. 

Коммуникативность обучения предполагает  органическое объединение лексики и 
морфологии на синтаксической основе, ситуативно-тематическую организацию учебно-
го материала, а также  распределение его по относительно замкнутым циклам – концен-
трам. Отбор и группировка материала для изучения в каждом концентре осуществляется 
так, чтобы  после каждого концентра учащиеся могли участвовать в подлинном речевом 
общении в пределах круга изученных тем и ситуаций, читать и понимать необходимые 
тексты, воспринимать звучащую речь с постепенным расширением изучаемого матери-
ала каждого концентра. 

В пределах каждого концентра учащийся получает материал, достаточный для по-
строения речи, а последовательность изучения материала в концентрах обеспечивает 
развитие речевых навыков и умений как бы по спирали. Число таких выделяемых кон-
центров зависит от конечных целей, этапа и условий обучения.

Выделение начального, продолженного и среднего этапов обучения связано с поня-
тием концентризма, оно помогает конкретизировать и вычленить цели и задачи обуче-
ния. Под начальным этапом обучения целесообразно понимать  изучение русского языка 
«от нуля», то есть с самого начала, до определённого уровня. Его продолжительность 
должна определяться определённым уровнем сформированности выбранных речевых 
умений и навыков и требованием обеспечить представительное отражение системы рус-
ского языка. В связи с этим грамматический материал начального этапа ограничивается, 
адекватно отражая структуру языка. В объём начального этапа включаются типовые для 
русского языка лексико-грамматические явления.

Каждое занятие содержит задачи по формированию грамматических и речевых уме-
ний и навыков, объяснение изучаемых грамматических средств, задания на их осмыс-
ление и употребление в том или ином виде речевой деятельности. Полнота и характер 
использования грамматических комментариев в той или иной учебной группе зависят от 
подготовленности студентов и методических установок преподавателя.

Каждое занятие имеет обычно две задачи: одну - по введению и активизации каких-
либо грамматических средств и вторую, связанную с формированием определённых ре-
чевых умений и навыков.

В результате успешной работы преподавателя и студентов студенты должны уметь:
- воспринимать со слуха (при темпе звучания 160-180 слогов в минуту) и осмысли-

вать (при полноте понимания не менее 40-50 %) текст, аналогичный содержанию лекций 
по специальным дисциплинам, изучаемым на данном этапе, объемом 450 слов, содержа-
щий не менее 25 % избыточной информации, записывать основную и дополнительную 
информацию, составлять назывной простой и сложный план, отвечать на вопросы по 
этой информации;

- читать изучающим способом при полноте восприятия не менее 80% и скорости чте-
ния 35-40 слов в минуту тексты объемом 600 слов, которые относятся к учебно-профес-
сиональной сфере, записывать основную и дополнительную информацию, составлять 
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назывной простой и сложный планы, воспроизводить по ним 40% содержания текста, 
участвовать в диалоге по тексту; читать ознакомительным способом тексты из той же 
сферы при полноте восприятия не менее 60% и скорости чтения 80 слов в минуту и сме-
шанным (ознакомительно-изучающим), выделять основную, дополнительную информа-
цию, составлять и записывать сложный план.

Студенты должны также владеть языковыми средствами выражения квалификации и 
характеристики субъекта, возможности, необходимости и долженствования действия, а 
также основными средствами связи предложений.

При аспектном преподавании языковые явления разных уровней (фонетика, грамма-
тика, лексика, стилистика) вводятся и отрабатываются отдельно, т.е. на специально по-
священных этому занятиях. При аспектном преподавании «обучение грамматике», «об-
учение лексике» и т. п. получают особое организационное оформление и занимают осо-
бое место и в учебном плане, и в расписании занятий. В методическом плане аспектное 
преподавание – это преподавание, при котором осуществляется дифференцированное 
(во времени) формирование речевых навыков разного типа. Синтез же этих навыков, от-
работка их взаимодействия в речи, в коммуникации обычно осуществляется на занятиях 
по речевой практике, носящих комплексный характер.

Комплексное преподавание – это преподавание, характеризуемое двумя особенно-
стями: 

а) содержанием занятий является формирование коммуникативно-речевых умений 
на базе речевых навыков разного типа; 

б) в это содержание входит также обеспечение взаимосвязи разных видов речевой 
деятельности в практическом обучении.

Комплексное обучение не противопоставлено аспектному. Аспектное обучение сле-
дует противопоставлять неаспектному, а комплексное – дифференцированному по видам 
речевой деятельности.

На продвинутом этапе обучения, особенно при обучении студентов технической  на-
правленности, возникает, помимо аспектных и комплексных занятий, третий тип – обу-
чение языку специальности, языку технической литературы, языку инструкций и техни-
ческих характеристик. В методическом отношении обучение языку специальности резко 
отличается от аспектного обучения фонетике, лексике или даже стилистике. Занятия та-
кого рода выделяются особо.

Овладение языком предполагает приобретение учащимися навыков и умений во всех 
видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). В процессе функ-
ционирования языка и грамматика, и лексика, и фонетика неразрывно связаны между 
собой и являются лишь гранями единого целого. Овладение языком специальности пред-
полагает изучение лексики  выбранной специальности, особенностей употребления тер-
минов, способность к вычленению специальной лексики из общего языкового потока.

Своеобразие современного этапа в преподавании украинского и русского языка как 
иностранного заключается в том, что в главных чертах сложился практический курс язы-
ка как иностранного. Лексика в этом курсе рассматривается как аспект языка, который, 
как и другие его аспекты (грамматика, фонетика), обладает свойством системности.

Возникновению качественно нового отношения к лексике способствовали два фак-
тора: развитие в лингвистике интереса к лексической семантике и накопление опыта 
преподавания украинского и  русского языков как иностранных.
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В связи с огромным интересом к семантике слово снова «подтвердило», что оно 
является центральным явлением языка. Предметом изучения на всех практических за-
нятиях является слово с акцентом на разных его ракурсах. Слово не изолировано, оно 
существует как компонент функционирующей языковой системы, с одной стороны, и 
как компонент естественной в разных жизненных ситуациях речевой деятельности – с 
другой. Большая сложность заключена в том, что в слове как компоненте речи не только 
перекрещиваются системные характеристики всех уровней языка, но и сосредоточены 
особенности функционально-стилевого характера, проявляется маркированность видов 
речевой деятельности, а также выражены многочисленные внеязыковые влияния.

Роль и место каждого аспекта языка, их соотношение и степень значимости при 
обучении, отбор, организация и формы презентации учебного материала определяют-
ся принятыми методическими принципами, особенностями контингента учащихся, их 
профессиональной ориентацией, уровнем подготовки, условиями и задачами изучения 
данного языка. 

Обучение неродному языку должно строиться так, чтобы у учащегося постепенно 
вырабатывалась способность к саморегуляции, т.е. к категоризации, систематизации 
языковых явлений на основе правильно и в нужное время указанных ориентиров. 

Чтобы говорить на иностранном языке, надо знать лексику этого языка (его словар-
ный состав) и правила употребления слов. Определяя лексический минимум, т.е. количе-
ство слов, которые должен знать иностранец, изучающий язык в течение шести лет вне 
языковой среды, обычно называют 3000 слов. 

По подсчетам методистов, 3000 специально отобранных слов позволяют понять 95 % 
любого текста. Если к этим словам прибавить их производные, т.е. слова, которые от них 
образованы, можно понимать уже 97 % любого текста. 
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диСтанЦійнЕ навчаннЯ іноЗЕмній мові  
в СучаСному оСвітнЬому ПроСторі

В статті розглянуто можливості використання комунікаційних технологій у на-
вчанні іноземної мови. Доведено можливість і необхідність використання технологій 
для оптимізації навчання іноземної мови. Розкрито переваги і пріоритети особистіс-
но-орієнтованого навчання в порівнянні з традиційним, визначено умови забезпечення 
можливостей індивідуалізації навчального процесу.

Ключові слова: інноваційні педагогічні технології, компетенції, комунікаційні техно-
логії, дистанційне навчання, дистанційна модель. 

В статье рассмотрено возможности использования коммуникационных технологий 
в обучении иностранному языку. Доказана возможность и необходимость использова-
ния технологий для оптимизации обучения иностранному языку. Раскрыты преимуще-
ства и приоритеты личностно-ориентированного обучения в сравнении с традицион-
ным, определены условия обеспечения возможностей индивидуализации обучающего 
процесса.

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, компетенция, комму-
никационные технологии, дистанционное обучение, дистанционная модель.

The possibilities of usage of communication technologies in teaching foreign languages are 
considered in the article. 

Key words: іnnovative teaching technology, competence, communication technologies, 
distance teaching, distance model.

Україна стала на шлях демократизації та гуманістичних орієнтацій, поряд з питання-
ми про суспільний устрій, першочерговими стають проблеми пошуку національної ідеї, 
ціннісних орієнтирів, виховного ідеалу, нових тенденцій в освіті. Прискорення науко-
во-технічного і соціального прогресу, економічні, екологічні, демографічні, політичні та 
інші явища, що виникли у сучасному світі, позначаються на системі освіти, загострюють 
протиріччя і труднощі формування молодого покоління. У нинішній час за кордоном уже 
накопичений значний досвід реалізації систем дистанційної освіти.

Європейські країни вже декілька десятків років роблять послідовні кроки до збли-
ження, одним з важливих напрямків загальноєвропейської діяльності є створення за-
гальноєвропейського освітнього простору. Найбільш визначальним кроком у цьому на-
прямку стала перша зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту, у 
Болоньї (1999), на якій було прийнято спільну декларацію де було визначено основні 
завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти. 

В умовах інформаційного суспільства, коли оновлення спільно накопичених науко-
вих знань відбувається швидше, ніж змінюється покоління людей, традиційні системи 
навчання і технології вже не можуть повністю відповідати сучасним вимогам до під-
©  Гриценко В.В., 2011
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готовки спеціалістів різних галузей. У зв’язку з цим виникає об’єктивна потреба в роз-
витку принципово нових освітніх технологій, важливе місце серед яких займають дис-
танційні технології [5].

Думку про технологізацію навчального процесу висловив Я.А. Каменський ще 400 
років тому. Він закликав до того, щоб навчання стало “технічним”, тобто таким, що все, 
чому навчають має успіх. Він сформував найважливішу ідею технологій – гарантова-
ність результату. Механізм навчання, тобто навчальний процес, який призводить до ре-
зультатів, Я.А. Каменський назвав “дидактичною машиною” [4].

Розвиток системи освіти вимагає впровадження нових методів навчання і виховання 
дітей. Відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних інновацій за-
ймається нова галузь педагогічного знання — інноваційні педагогічні технології. Інно-
ваційні педагогічні технології в педагогіці пов’язані із загальними процесами у суспіль-
стві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття. На сучас-
ному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна школа, орієнтована на передавання 
знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування [1].

Нові задачі модернізації освітньої галузі націлені на розвиток національної системи 
освіти, що має відповідати нашому часу і потребам особистості, яка здатна реалізувати 
себе в суспільстві, що постійно змінюється.

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбут-
ньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштова-
ність на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педаго-
гічні технології [1].

Інновацію потрібно розцінювати як реалізоване нововведення в освіті – у прийомах, 
методах, змісті і вихованні особистості (методиках, технологіях) та формах навчальної 
діяльності, у формах організації управління освітньою системою та її змісті, а також 
в організаційній структурі закладів освіти, у підходах до соціальних послуг в освіті, у 
засобах навчання і виховання, що істотно підвищує якість, ефективність та результатив-
ність навчально-виховного процесу [2].

В Україні розвиток дистанційного навчання почав прискорюватися з прийняттям За-
кону України “Про Національну програму інформатизації ”, затвердження Постанови 
Кабінету міністрів України від 23.09.2003 р. №1494 “Програми розвитку системи дис-
танційного навчання на 2004-2006 рр.”, Наказу міністра освіти і науки України №802 від 
04.12.2003 р. “Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи 
дистанційного навчання на 2004-2006 рр.”, затвердження Наказом Міністерства освіти і 
науки України Положення “Про дистанційне навчання” №40 від 21.01.2004 р.[3]

У вищій професійній школі сьогодні актуальною є розробка та упровадження інно-
ваційних технологій навчання, які використовують компетентний підхід і забезпечують 
якісну підготовку майбутніх фахівців. Важливою складовою підготовки фахівців у ви-
щому закладі є формування додаткових якостей випускника: володіння сучасними ін-
формаційними технологіями, здібність до саморозвитку та конкурентоздатність на ринку 
праці і т. ін. Тому розробляючи сучасні програми з дисциплін та освітніх технологій 
навчання необхідно передбачати формування не тільки професійних компетенцій, але і 
загальних компетенцій [2].
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Необхідно формувати потрібні компетенції майбутнього фахівця і запропонувати 
освітні технології їх формування і контролю.

Для формування загальних компетенцій в інноваційних технологіях навчання необ-
хідно задіювати комунікативну складову сучасного учбового процесу. Іншими словами, 
передача, зберігання, відтворення учбової інформації за допомогою глобальної мережі 
Інтернет створює можливості становлення нової якості теорії і практики навчання. За-
соби комунікаційних технологій звільняють викладача від безлічі рутинних функцій. 
Педагог може управляти процесом навчання, створюючи оптимально гнучкі програми 
вивчення курсу, доступні в часі і просторі, індивідуально відповідні до кожного студен-
та. При цьому у студента виробляються навики спілкування з комп’ютером, з’являється 
досвід використання сучасних інформаційних технологій, виховуються якості комуніка-
тивності і соціальної інтерактивності. Учбова діяльність стає якіснішою, ефективнішою, 
наочно орієнтованою, доступною і цікавою [2].

Українська дистанційна модель навчанню іноземній мові, на відміну від закордон-
них, проходить стадію становлення та апробації на ринку освітніх послуг. Постають такі 
проблеми як, здатність майбутніх фахівців до навчання в умовах дистанційної моделі, 
здатність цієї моделі задовольнити дійсні запити в навчанні. Для того щоб розв’язати ці 
проблеми потрібно провести дослідження щодо організації дистанційної педагогічної 
діяльності з використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

Дистанційне навчання іноземній мові може використовуватись як основна форма на-
вчання. Весь процес навчання повинен бути реалізований для дистанційного варіанта. 
Це включає в себе розробку мультимедійних учбових посібників, тестів, практичних 
робіт. При дистанційному навчанні важливим є технологічний аспект. Виникає необхід-
ність змінення ролі викладача в процесі навчання, так як викладач вишу перестає бути 
основним джерелом інформації, він повинен скоріше спрямовувати навчання, а не керу-
вати ним.
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СоЦиоКуЛЬтурнЫЕ аСПЕКтЫ в ПрЕПодавании руССКого ЯЗЫКа 
иноСтраннЫм СтудЕнтам: «мир руССКого ЯЗЫКа»  

дЛЯ СтудЕнтов иЗ Юго-воСточной аЗии

Статья посвящена рассмотрению психологического содержания проблем адапта-
ции иностранных студентов из Юго-Восточной Азии к высшей школе Украины. Прово-
дится анализ условий, необходимых для эффективного изучения русского языка.

Ключевые слова: адаптационные процессы, эффективная адаптация, предвузов-
ская подготовка, межкультурная коммуникация, культурологический аспект.

Стаття присвячена розгляду психологічного вмісту проблем адаптації іноземних 
студентів із Південно-Східної Азії до вищу України. Проводиться аналіз умов, необхід-
них для ефективного вивчення російської мови.

Ключові слова: адаптаційні процеси, ефективна адаптація, довузівська підготовка, 
міжкультурна комунікація, культурологічний аспект.

In this article we consider the psychological problems of adaptation of foreign students 
from Southeast Asia to higher education in Ukraine. We also analyze the conditions that must 
be necessary to study the Russian language.

Keywords: adaptation processes, effective adaptation, pre-university preparation, cross-
cultural communication, culturalogical aspect.

Русский язык – это «духовный мост» между Европой и Азией, и изучение его ино-
странцами является залогом успешной ориентации в социокультурном пространстве 
Евразии. В настоящее время появился новый социальный заказ общества – обучать ино-
странному языку как средству межкультурной коммуникации, формировать личность, 
вобравшую в себя ценности родной и иноязычной культуры и готовую к межнациональ-
ному общению, к толерантному восприятию чужой культуры, к пониманию условностей 
национальных стереотипов и предрассудков, т.е. к признанию равноправия и равноцен-
ности культур и существования общечеловеческих ценностей. 

Но, кроме языковой и речевой компетенции, также необходимо развитие социолинг-
вистической и социокультурной компетенции, что включает в себя и лингвострановед-
ческие, и культуроведческие знания: традиции, особенности национального характера, 
быта, национальной психологии. 

Область преподавания русского языка иностранцам имеет реальные предпосылки 
для формирования межкультурной коммуникации иностранных студентов. Здесь суще-
ствует множество направлений. Важнейшим представляется создание новой методиче-
ской базы курса русского языка как иностранного, учитывающей меняющиеся тенден-
ции социокультурной ситуации. 

Настоящая работа посвящена исследованию психологического содержания проблем 
адаптации иностранных студентов из Азии к высшей школе Украины, представляющих 
©  Кучерявая Ю.А., Вотякова М.А., 2011
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собой сложную в психологическом, педагогическом и национально-культурном отноше-
ниях аудиторию; требующую максимального учета всего особенного, специфического, 
как национально- так и социально-особенного, и, следовательно, в значительной мере 
иных социально-психологических решений, иного педагогического воздействия, тради-
ционно используемого при работе с украинскими студентами. Феномен адаптации явля-
ется одним из самых значимых и характерных явлений общественной жизни XXI века. 
Адаптация – это закономерное явление, элемент мировых процессов, связанных с меж-
дународной мобильностью студентов разных стран и регионов современного мира. По-
падая в иную социокультурную среду, иностранный студент испытывает необходимость 
адаптироваться к ней с разных позиций: как представитель своей страны, то есть но-
ситель своей социокультуры, традиций, обычаев, норм поведения, системы ценностей; 
как молодой человек, то есть личность с присущими ей специфическими личностными 
особенностями; как студент, то есть субъект деятельности педагогической среды и как 
объект воздействия этой среды на него [1].

Настоящая теоретическая и практическая потребность в исследовании феномена 
адаптации иностранных студентов из Юго-Восточной Азии в вузах Украины возникла 
в различных аспектах: историческом, политическом, образовательном, психологическом 
аспектах, с точки зрения общей и социальной психологии. Исследование социально-
психологических и личностных проблем адаптации иностранных студентов к высшей 
школе Украины представляет большой научный интерес, как в теоретическом, так и 
в прикладном аспектах. В настоящее время высшее образование Украины становится 
интернациональным. Расширяются, ставшие традиционными, связи со странами Азии, 
Африки и со странами бывшего Советского Союза. Иностранные учащиеся из Азии при-
езжают в Украину для обучения в вузах с целью получения престижных специальностей, 
подготовки диссертаций, переподготовки по выбранной специальности. 

Обучение за рубежом начинается для иностранцев с периода адаптационных про-
цессов. Эффективность учебного процесса во многом зависит от уровня адаптирован-
ности личности учащегося. Период адаптации студентов, пребывающих на обучение, 
– длительный и сложный. В первые несколько недель после приезда в новую страну 
особое напряжение испытывают студенты из материально плохо обеспеченных семей 
и те, кто привык к чрезмерной опеке со стороны родителей. Они находятся в состоянии 
стресса: жалуются на потерю аппетита, усталость. Кроме бытовых, каждый иностран-
ный студент испытывает языковые трудности, приехав в другую страну для обучения. 
Невозможность объясниться с людьми, например, из службы сервиса, ставит их в крайне 
затруднительное положение. Трудности возникают при покупке вещей или продуктов 
питания. Лишь при помощи жестов, мимики и отдельных фраз иностранные студенты 
могут первое время объясняться с местными жителями. Объяснение жестами, интона-
ция и ошибки в построении фраз вызывают у них наших людей смех и удивление, а по-
рой носят неприличный характер, что очень огорчает и смущает иностранцев. 

Процесс адаптации студентов продолжается в течение всего периода обучения в 
Украине. Его эффективность зависит от этносоциальной комплементарности украин-
ской социокультурной среде, типа личности студента, агентов социализации. Адаптация 
происходит не у всех иностранных студентов. Можно выделить три качественных уров-
ня адаптивности: высокий – полное принятие условий среды с последующей ассимиля-



418

цией, принятием языка, обычаев, ценностей; средний – частичное принятие ожиданий 
среды, проявляющееся в согласии принять обязательные нормы при сохранении элемен-
тов собственной традиции; низкий – обособление или отказ от каких-либо компромис-
сов в отношении ценностей, норм, культурных правил, свойственных для социального и 
этнического окружения. Иногда в случае психологического надлома учащиеся уезжают 
на родину [2].

Следует отметить, что даже приспособление к резкому изменению климатических 
условий и пище заставляет человека включать соответствующие адаптационные меха-
низмы, что оказывает отрицательное влияние на учебный процесс, отодвигая его на вто-
рой план. У студентов накапливается усталость, раздражение, усиливается депрессивное 
состояние, вызванное тоской по дому и отсутствием привычного для них разнообразия 
фруктов и овощей. Помочь может проведение в этот кризисный момент интересного эф-
фектного мероприятия, которое послужит эмоциональной и психологической разрядкой 
для этого контингента студентов. 

Поэтому задача на этом этапе заключается: в снабжении студентов механизмом само-
регуляции и помощи овладения им; в создании комфортных условий для снятия психо-
физиологических трудностей (регулярное медицинское обследование, психологическая 
поддержка, «дозирование» информационного потока и т.п.). Вышеперечисленные осо-
бенности иностранного контингента, и ряд других, являются источниками тех трудно-
стей, которые иностранный студент особенно остро испытывает в первый год пребы-
вания в новой стране. Эти трудности могут быть сгруппированы следующим образом: 
– адаптационные трудности на различных уровнях: языковом, понятийном, нравствен-
но-информационном, климатическом, бытовом, коммуникативном и т.д. – психофизи-
ологические трудности, связанные с переустройством личности в условиях начальной 
адаптации и «вхождением» в новую макро- (этносоциальную и этнокультурную) сре-
ду и микро- (межнациональную по горизонтали и управляемую по вертикали) среду; 
– учебно-познавательные трудности, связанные, в первую очередь, с языковым барье-
ром; преодолением различий в системах образования; адаптацией к новым требованиям 
и системе контроля знаний; организацией учебного процесса, который должен строиться 
на принципах саморазвития личности, «выращивания» знаний, привития навыков само-
стоятельной работы; – коммуникативные трудности как по вертикали, т.е. с администра-
цией факультета, с преподавателями и сотрудниками, так и по горизонтали, т.е. внутри 
межнациональной малой учебной группы, учебного потока, в общежитии, на улице, в 
магазинах и т.д.; – бытовые трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятель-
ности, принятия решений и разрешения проблем. Эти трудности взаимообусловлены и 
представляют собой психологический барьер, преодоление которого сопряжено с пси-
хическими (душевными), личностными, эмоциональными, интеллектуальными, физи-
ческими перегрузками, что и подтверждается исследованием.

Главным условием довузовской подготовки иностранных студентов является бы-
строе и эффективное овладение русским языком. Чем лучше усваивается язык, тем эф-
фективнее адаптация, тем быстрее студент перестает стесняться обращаться со своими 
просьбами и вопросами к носителям языка, т.е. общаться становится легче, а значит, и 
проще познание нового, что очень важно. Каждая национальная культура имеет свои 
особенности, имеет собственную логику развития, опираясь на которую, можно уста-
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новить, что имеет основополагающее значение (оно константно и может претерпевать 
изменения только в исключительных случаях), а что – второстепенное (что может лег-
ко изменяться), все это является основой для взаимодействия представителей разных 
лингвокультурных общностей. При обучении русскому языку необходимо включать 
лингвокультурологический материал в учебники русского языка, который акцентировал 
бы внимание на взаимосвязи русского языка с родной культурой с последующей проек-
цией на взаимосвязи с другими языками и культурами. Русский язык и отображаемую им 
нашу культуру нужно рассматривать в плане сопоставления с родными языками и куль-
турами иностранных студентов в плане функционирования русского языка в поликуль-
турной среде. В том и другом случае решаются проблемы межкультурной коммуникации 
и взаимопонимания народов Украины.

На данном этапе обучения преподаватели вуза сталкиваются с рядом проблем: 1) для 
обучения приезжают учащиеся различного вероисповедования, возраста, говорящие на 
разных языках; 2) различная подготовка иностранцев по специальным предметам фи-
зике, химии, математике и др. Некоторые студенты не изучают отдельные предметы в 
своих странах или изучают на уровне общих представлений о предмете; 3) слабая или 
полное отсутствие подготовки по русскому языку; 4) одновременное изучение достаточ-
но сложных специальных предметов на неродном языке;  5) социальная, биологическая 
и академическая адаптация учащихся [3].

Решить проблему более быстрой адаптации иностранных учащихся в Украине по-
зволяет их обучение на подготовительном отделении, по окончании которого студенты 
получают сертификат, позволяющий им продолжить образование на первом курсе вуза 
по выбранной ими специальности. Несмотря на трудности, на этапе довузовской под-
готовки мы организовываем учебный процесс, при котором каждый обучаемый сможет 
реализовать свои возможности. 

Вхождение в новую социокультурную среду для иностранных студентов начинается 
на этапе предвузовской подготовки с изучения русского языка, который для студентов 
является средством адаптации к новым языковым, академическим и социальным усло-
виям жизни в Украине.

В настоящее время практика работы факультетов предвузовской подготовки ино-
странных студентов (ФППИС) из Юго-Восточной Азии недостаточно сориентирована 
на преодоление этих трудностей, не выработан механизм регуляции разрешения возни-
кающих проблем. Место ФППИС в системе высшей школы Украины определяется нами 
как начальный системообразующий этап в системе подготовки национальных кадров 
специалистов для зарубежных стран. Роль факультетов заключается в создании условий 
для успешной адаптации и адекватного функционирования личности иностранных сту-
дентов в условиях иноязычной социокультурной и социопедагогической среды путем 
снятия трудностей при их «вхождении» в новую макро- и микросреду. Это начальный 
этап «вхождения» личности в новую макро- и микросреду. Большинство иностранных 
студентов имеют низкий уровень информированности о политической, экономической 
и социальной системах Украины; о нормах, обычаях, традициях и культуре народа; о су-
ществующей в стране системе высшего образования. Для большинства студентов впер-
вые возникает проблема интернационализации, необходимости коммуникации с носи-
телями разных социальных, этнических, национальных норм и культур. Поэтому задача 
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ФППИС на этом этапе должна состоять в обеспечении условий для снятия возможных 
трудностей, вызванных перечисленными факторами.

Функциями ФППИС, как и любой педагогической системы, являются: образова-
тельная, адаптативная, воспитательная (с приоритетом формирования общечеловече-
ских ценностей), развивающая и обеспечивающая преемственность направленности, 
форм, методов учебно-воспитательного процесса на продвинутом этапе обучения. Т.е., 
ФППИС, являясь началом этапа подготовки национальных кадров специалистов для за-
рубежных стран, направляют свою деятельность на формирование целостной личности, 
способной осознанно получать знания, воспринимать их на неродном языке, перераба-
тывать, хранить, умножать и реализовывать в социальной практике, во всех системах 
жизнедеятельности, прежде всего, в учебной деятельности в вузе; на выработку меха-
низмов сокращения сроков успешной адаптации иностранных студентов к новым макро- 
и микросоциальным средам, путем снятия психологических барьеров «затруднений».

Адаптации студента-иностранца к новой социокультурной среде способствуют две 
группы факторов: зависящие от студента и зависящие от преподавателя. Со стороны сту-
дента важны: достаточный уровень базовой подготовки, уровень знания русского язы-
ка, индивидуальная способность к обучению, особенности национального менталитета. 
Преподаватель, в свою очередь, должен быть компетентен в предмете, владеть языком 
общения и обладать определенными личными качествами. Механизмы приспособления 
иностранных студентов к украинской действительности связаны с повседневной практи-
кой, такой, как учебная деятельность. Преподаватель – это носитель профессиональных 
ценностей и представитель культуры, в том числе и языковой. Эффективность выполне-
ния агентами социализации своей роли обусловлена, в первую очередь, их профессиона-
лизмом. Для того чтобы образование иностранных студентов считалось полноценным, 
педагогу, работающему с ними, необходимо, помимо языка, овладеть умением работать 
с многонациональным составом ученического коллектива, для чего, как минимум, не-
обходимо изучить этнопедагогические особенности и потенциал той этнической груп-
пы, с которой он работает. Для этого украинскому высшему образованию необходимо 
адаптировать свои учебные программы, принимать и разрабатывать новые. Иностран-
цы болезненно переживают непонимание, и тем более – конфликты с преподавателями. 
К сожалению, иногда преподаватели не хотят вникать во все проблемы иностранных 
студентов из-за отсутствия опыта или свободного времени. Время от времени возника-
ют ситуации, когда преподаватель не понимает студента, т.к. тот плохо владеет русским 
языком, и складывается впечатление, что этот студент плохо учится. Иногда студенты не 
успевают записывать лекции, т.к. преподаватели диктуют очень быстро. Но большинство 
преподавателей помогают студентам-иностранцам решать их проблемы, поддерживают 
их в учебе [4]. 

Преподаватель русского языка должен через предмет поддерживать и развивать вы-
сокую мотивацию к изучению русского языка, способствовать скорейшей адаптации 
иностранных студентов к учебной деятельности, воспитывать интерес и уважение друг 
к другу у студентов в интернациональных группах. Для ускорения адаптации и обеспече-
ния процесса вхождения в новую среду преподавателю целесообразно проводить систе-
матическую, целенаправленную работы по преодолению вышеперечисленных психоло-
гических трудностей. Рекомендуется использовать упражнения, в основе которых лежат 



421

учебно-коммуникативные ситуации, максимально приближенные к реальным условиям. 
Это игровые задания и ролевые игры, инсценировки, а также проведение занятий в ма-
газине, на рынке. Наибольший эффект имеют выездные мероприятия, во время которых 
студенты более раскрепощены. 

Немаловажным является состав групп подготовительного отделения. В основном, 
каждая группа состоит из 8–10 человек, благодаря чему преподаватель может каждому 
студенту уделить достаточно внимания. Спорным является вопрос формирования групп 
по национальному признаку. Лучше, когда группа является интернациональной. Как мы 
установили, сами студенты считают, что это стимулирует процесс изучения русского 
языка.

Программа курса русского языка предусматривает изучение иностранными студен-
тами русского речевого этикета и обучение речевому поведению в типичных ситуациях 
для решения коммуникативных задач в учебной и бытовой сферах общения, а также 
для реализации жизненно необходимых потребностей в новой социокультурной среде. 
Культурологический аспект как необходимая составляющая содержания обучения ино-
странных студентов русскому языку должен находить реализацию в учебниках и учеб-
ных пособиях по русскому языку. 

Значимым аспектом адаптации для иностранных студентов является знакомство с но-
вой системой высшего образования, с организацией учебного процесса в высших учеб-
ных заведениях Украины, знакомство с историей и традициями университета, в котором 
предстоит учиться, постепенное вхождение в новую студенческую среду. Обучение и 
проживание иностранных студентов происходит в интернациональном студенческом 
коллективе, где и русский язык является средством межнационального и межкультурно-
го взаимодействия и способствует узнаванию традиций и культурных ценностей пред-
ставителей разных стран мира.

В процессе изучения русского языка и использования его в качестве средства меж-
национального общения формируется, дополняется языковая картина мира, развивает-
ся цивилизационная компетентность иностранных студентов, а также продолжается их 
нравственное и эстетическое воспитание. 

Навыки межкультурной коммуникации формируются не только во время учебных 
занятий. Учебный процесс дополняют внеаудиторные учебно-воспитательные меро-
приятия: знакомство с достопримечательностями города, посещение музеев и театров, 
загородные поездки, интернациональные студенческие праздники, Дни национальной 
культуры, Олимпиады по русскому языку, спортивные соревнования. Участие в учеб-
но-воспитательных программах расширяет круг общения иностранных студентов, пред-
упреждает межкультурную интерференцию, способствует формированию этнической 
толерантности. Особенно важную роль играют мероприятия, в которых участвуют не 
только иностранные, но и украинские студенты. 

Такие мероприятия помогают молодым людям познакомиться, увидеть сходство и 
различие культур разных народов, увидеть общечеловеческие ценности. Учебно-воспи-
тательная работа с иностранными студентами должна планироваться и носить систем-
ный характер, эффективность проводимых мероприятий требует анализа и изучения. 

План учебно-воспитательной работы кафедры гуманитарных дисциплин и инженер-
ной подготовки иностранных граждан нашего университета включает широкий спектр 
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мероприятий: например, ставшие традиционными, кафедральные вечера «Давайте по-
знакомимся», «Мы уже говорим по-русски», «В кругу друзей», в которых принимают 
участие все студенты, изучающие русский язык, различные экскурсии по городу, чем-
пионат по футболу среди украинских и иностранных студентов «Кубок Дружбы», Шах-
матный турнир среди студентов подготовительного отделения. Встречи с выдающимися 
личностями города и многое другое. 

Учебную деятельность студентов-иностранцев можно рассматривать в двух плоско-
стях. С одной стороны, можно говорить об учебе, направленной на получение знаний 
и способов осуществления познавательной деятельности, связанной с будущей специ-
альностью студентов (имеются в виду знания по физике, математике, химии, биологии 
и т.д.). С другой стороны, можно вести речь об учебе, связанной с овладением средства-
ми осуществления первой (основной) учебной деятельности – изучения русского языка. 
Т.е., учеба в вузе для студентов-иностранцев предстает как бы двояко: а) «основная» 
учебная деятельность – обучение будущей специальности, готовящей к профессиональ-
ному труду; б) учебная деятельность, готовящая к этой «основной», без которой «основ-
ная» учеба состояться не может, будучи лишена средства осуществления.

Таким образом, основными трудностями, с которыми в первое время необходимо 
помочь справиться, являются информационная перенасыщенность на всех уровнях (в 
учебном процессе и вне его); эмоциональная перегрузка (новые связи, коммуникации, 
комфортность); адаптация на бытовом уровне (самостоятельность в распределении бюд-
жета, самообеспечение и самообслуживание и т.п.) и др. Практика обучения иностран-
ных студентов в Украине имеет более чем столетнюю историю и опирается на развитую, 
признанную во всем мире систему высшего образования, на рынке образовательных ус-
луг украинская высшая школа сталкивается с новыми вызовами, требующими в своем 
разрешении современных подходов и инновационных решений. 
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