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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 81’22

Зачепа А.М., Камаева Е.М.
(Львов, Украина)

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ МЫСЛИТЕЛЕЙ-ТЕИСТОВ Г. МАРСЕЛЯ,
А. ШВЕЙЦЕРА, М. БУБЕРА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Стаття присвячена аналізу філософських поглядів Г. Марселя, А. Швейцера, М. Бубера, згідно з якими сходження людини до Бога передбачає служіння людям, захист їх
особистісної унікальності, відповідальність за все живе і все, що відбувається у світі.
Ці ідеї актуальні для нашого часу.
Ключові слова: Бог, людина, гуманізм, релігійний ренесанс, гуманістичний розум,
концепція цілісності буття, духовне пізнання світу.
Статья посвящена анализу философских воззрений Г. Марселя, А. Швейцера,
М. Бубера, согласно которым восхождение человека к Богу предполагает служение людям, защиту их личностной уникальности, ответственность за всё живущее и происходящее в мире. Эти идеи актуальны для нашего времени.
Ключевые слова: Бог, человек, гуманизм, религиозный ренессанс, гуманистический
разум, концепция целостности бытия, духовное познание мира.
These article deals with the philosophical views of G. Marcel, A. Schweitzer, M. Buber, that
perceive the ascent of man to God through the service to the people, protection their personal
uniqueness, the responsibility for everything, what is happening in the world. These ideas are
relevant to our time.
Key words: God, man, humanism, religious Renaissance, humanist mind, the concept of
the integrity of being, mental knowledge of the world.
Гуманистические идеи мыслителей, о которых пойдет речь в данной статье, оформились на волне экзистенциализма.
Работы, посвященные изучению наследия Марселя, Швейцера, Бубера, многочисленны и могли бы стать темой не одного исследования. В центре же нашего внимания
только некоторые идеи мыслителей-гуманистов, которые могут оказывать благотворное
воздействие на сознание людей различных исторических периодов.
Как известно, сейчас наметился религиозный ренессанс. Но в то же время предельно обостряется борьба религиозных идей и направлений, нередко носящих политическую окраску. Мыслители-теисты ставят проблему повышения религиозной культуры
как общечеловеческой ценности, способной формировать сознание личности и общества
на основах гуманизма. Несмотря на то, что Марсель, Швейцер и Бубер принадлежат к
разным вероисповеданиям, национальностям и государствам, в их философских концепциях много общего. Это проявляется, прежде всего, в проблематике человека. Перекли© Зачепа А.М., Камаева Е.М., 2011
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каются и размышления философов о Боге как воплощении абсолютной человечности
(вечного «Ты»), открытой навстречу людям через веру, надежду, любовь.
Сближает мыслителей и нетрадиционный стиль философствования. Эмоциональный, близкий к художественному мышлению, он изобилует метафоризмами, аллюзиями,
цитатами, мифологическими образами и мотивами и, как правило, обращен к читателю
в форме доверительной беседы. Философы ведут постоянный диалог сами с собой, со
своим современником, ищут себя в другом и другого в себе и, вопрошая вечность, обращаются к Богу.
Английский философ Фредерик Коплстон, критикуя философов-теистов за отказ
от достижений традиционного знания (научной доказательности, системности, субъектно-объектных отношений и др.), отмечает их новаторство и гуманистическое значение
в постановке проблем человека и его бытия. «Философы этого направления пытаются
привлечь внимание к отдельным аспектам человеческой личности, которые кажутся им
резко отличающимися от всего не-личностного. Они выделят проблему свободы, подчеркивают ориентацию личности на другие личности, её потребность в других не только
для того, чтобы получить, но чтобы обращаться и отдавать». По мнению Коплстона, пренебрегать этой проблематикой «значило бы пренебрегать одним из важнейших аспектов
человека» [1 : 147].
Эта проблематика стоит в центре философских концепций Габриеля Марселя (18891973). Его произведения свидетельствуют о широте философских исканий и эрудиции.
Это работы: «Метафизический дневник» (1923-1924), «Люди против человеческого»
(1925), «Быть и иметь» (1935), «От отказа к мольбе» (1940), «Homo viator» (1944), «Метафизика Ройса» (1945), «Эссе по конкретной философии» (1967), драматургические
произведения «Человек божий» (1925), «Высокогорный путь» (1936), «Рим теперь не в
Риме», «Жаждущие сердца» и др.
Философия Марселя продолжает традиции Августина, Кьеркегора, Бергсона,
Джеймса, Шеллинга.
По вероисповеданию Марсель католик. После того, как папа не принял и осудил экзистенциализм, он стал называть свою философию «христианским сократизмом». Марсель именует свой подход к осмыслению человека и его бытия в мире конкретным, так
как в основе этого подхода лежит воссоздание жизненного опыта и опыта размышлений
через описание конкретных ситуаций и переживаний человека на пути к другим людям
и в конечном результате к Богу.
Приближение к божественному человек ощущает в состояниях «озарения», которые
воспринимаются им как «тайна», непостижимая рационально, но расширяющая возможности духовного познании мира.
Восхождение к Богу возможно только через обращенность к другому, где «Я» становится «Ты» и наоборот [2].
«Марсель озабочен тем, чтобы привести человека в точку, где «Бог» встречается
как абсолютное «Ты», где человек может открыть Бога как личный абсолют, который
придает значение и ценность тем личностным отношениям, которые возникают в плане интерсубъективности… В его глазах открытие Бога… есть желательное мышление»
[1 : 200-201].
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Марсель противопоставляет два аксиологических принципа – «быть» и «иметь».
«Быть» ведет человека к служению людям, самопожертвованию и мудрости сострадания. Это жизнеутверждающий путь во всей полноте его духовно-телестного опыта,
где основными посредниками восхождения к Богу становятся вера, надежда, любовь,
верность. В этом, по мысли философа, заключается истина внутреннего христианства,
обретение экзистенциальной зрелости. «Марсель… пытается постигнуть метафизическое значение любви или надежды скорее изнутри опыта как такового, чем рассматривая
его… в «объективной» манере, как это сделал бы психоаналитик… Он пытается соединить непосредственность опыта с философской рефлексией… Марсель рассуждает о
метафизическом опыте любви не только как о переживании личностей в их совместном
единстве, но и как о причастности их бытию» [1 : 155-196].
Согласно Марселю, на протяжении веков осуществлялось взаимопроникновение
христианства и гуманистического мироощущения. Особенно ярко это проявилось в античности и средневековье. В Новое время, по мысли философа, такие связи начинают
значительно ослабевать.
Принцип «иметь» ведет к утрате подлинности бытия, разрушению человека и мира,
в котором он живет. Погружаясь в собственнические инстинкты, в вещизм, человек отчуждается от самого себя, от людей и коммуникации с ними, превращается в социальную
функцию, обезличенного члена коллектива. «Марсель решительно противостоит всем
тем социальным и политическим силам, которые стремятся объективировать человека»
[1 : 196], нивелировать в нем человеческие качества. Противостоять этому, по мысли
Марселя, должна новая философия, утверждающая многомерную модель человека и его
бытия. Мыслителя всегда тревожило то, «что сциентификация философии лишила её извечно бывших ей свойственными человеческих черт, заботы, мудрости, лишила качества
индивидуального размышления, с которым неразрывно связана личная ответственность
философа. Именно в этом смысле следует понимать слова Марселя о том, что опора на
искусство, осознание близости с искусством становятся для философии на современном
этапе необходимостью, что вызвано потребностью самой философии, у которой как бы
перекрыто жизненное русло» [3 : 269]. Причину этого Марсель усматривает в гуманистическом кризисе философского мышления, куда все больше проникает функционализм объективистского научного рационализма, утратившего конкретного человека.
Значительны мысли Марселя об экзистенциальной зрелости, которую формирует
философ и несет за нею ответственность. Развивая эту тему, философ пишет: «В том, что
мы можем в целом назвать областью духовного, показать – значит дать вызреть, иными
словами содействовать росту и преображению» [3 : 267]. По мысли Марселя, основная
цель философа, ведущего человека к экзистенциальной зрелости, «состоит в том, чтобы
не только способствовать этому созреванию, но прежде определить его условия. Поэтому он должен очень тщательно различать, что является зрелым и что уже находится в
процессе разложения… Таким образом мы вновь отводим место традиционной идее совершенства, однако подходим к ней с позиций и в перспективе жизни. Совершенство,
отделенное от жизни, – это всего лишь eidolon, философ не должен ему доверяться.
Возвращаясь еще раз к идее ответственности, я хотел бы сказать, что, быть может,
именно в свете идеи экзистенциальной зрелости можно наилучшим образом постичь её
природу. В самом деле, мы видим, что ответственность философа в отношении самого
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себя лишь ценой абстракции может быть обособлена от его ответственности в отношении других людей: никогда и ни в каком случае ему не дозволено отмежевываться от
них, предоставляя себе какой-либо привилегированный статус. На мой взгляд, философ,
достойный этого имени, может быть способен к творческому развитию и даже просто к
самоопределению лишь под знаком этого братства» [3 : 267].
Во многом близки Габриелю Марселю идеи Альберта Швейцера (1875-1965), немецко-французского мыслителя, протестанта по вероисповеданию. Исследовательские интересы Швейцера глубоки по проблематике. Об этом говорят названия его работ: «История
исследования жизни Иисуса» (1913), «Психиатрическая оценка Иисуса: характеристика
и критика» (1913), «Упадок и возрождение культуры» (1923), «Философия культуры»
(1923), «Культура и этика» (1923), «Христианство и мировые религии» (1931), «Из моей
жизни и моих мыслей» (1931), «Мировоззрение индийских мыслителей! (1935), «Речи о
Гете» (1949-1950), «Мир или атомная война» (1958) и многие другие.
Даже краткие биографические данные свидетельствуют о многогранности знаний и
интересов философа, воплощенных не только в теоретических работах, но и непосредственно в жизни и деятельности. Будучи с 1902 году помощником приходского пастора
в Страсбурге, он ведет большую просветительскую работу среди своих прихожан, пытается привить им идеи гуманизма, взаимопонимания и готовности помочь друг другу. Это
стало основной проблематикой его лекций, прочитанных в созданной им Страсбургской
семинарии св. Фомы. Начиная с 1913 года Швейцер в течении 40 лет работает лечащим
врачом во Французской экваториальной Африке. Условия работы были крайне тяжелыми – нищета, антисанитария, неизлечимые болезни. Швейцер пытается пробудить у своих пациентов волю к жизни, прививает им навыки этического отношения друг к другу,
старается приобщить к таким гуманистическим ценностям, как вера, надежда, любовь,
сострадание и взаимопомощь.
На философию Швейцера оказали большое влияние концепции Шопенгауэра. Швейцер принимает многие его идеи, но переосмысливает их. Так, если воля у Шопенгауэра
разрушительная стихия для всего существующего и, особенно для человека, то у Швейцера воля – действенный принцип созидания, без которого невозможно восхождение на
уровень жизни духа. Близки ему и идеи Шопенгауэра о возвышенном, которое заключено в искусстве и в гуманистическом отношении к другому человеку, а также мысли
философа о равенстве, справедливости и сострадании. Но согласно Шопенгауэру путь
к высшим ценностям ведет через уход в аскетизм, нищету, разрыв с миром и выход из
него. Швейцер наполняет идеи Шопенгауэра новым содержанием, разрабатывая модель
человека, способного воспринимать и любить жизнь во всем её многообразии. В соответствии с этим же принципом мыслитель перефразирует и тезис Декарта – сogito ergo
sum, противопоставив ему свою программную идею: Я есть жизнь, желающая жить среди жизни в благоговении перед ней и готовности её защищать и совершенствовать.
Этика Швейцера предполагает восхождение от осмысления связи человеческого бытия со всем живущим к пониманию вселенского значения этого единства [4].
Важное место в работах философа занимает проблема гуманистического разума. Согласно его взглядам идеи, не обусловленные разумом, разрушительны и представляют
опасность для существования цивилизации. Это может привести к беспочвенной и неадекватной активности, губительной для культуры, и не менее губительному для неё
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отказу от любой деятельности. Философ считает целесообразным традиционную рациональность заменить понятием «жизненная рациональность», а понятие мировоззрение
переосмыслить в жизнеутверждение. Он убежден, что разум в новом, гуманистическом
понимании действеннее традиционного рационализма в осмыслении мира в его вселенской целостности. Понимание этическим разумом ценностей жизни способно привести
к преображению личности, и принятию идеи самоограничения.
Модель человека, предлагаемая Швейцером, близка к идее традиционного «естественного человека», но философ не считает, что «естественный человек» несет в себе
врожденность этических принципов. Чтобы выработать эти принципы и следовать им,
необходима большая работа над собой, духовное прозрение и экзистенциальная зрелость. Человек никогда не избавится от своей смертности и от страданий при мысли о
ней. Пессимистическое отношение к этой проблеме будет толкать человека к балансированию на грани добра и зла, прекрасного и безобразного. Однако этому может противостоять преображение личности, достигшей экзистенциальной зрелости и следующей по
пути приближения к Богу как Абсолюту активного творческого разума [5].
Размышления Марселя и Швейцера перекликаются с философскими концепциями
Мартина (евр. Мордехая) Бубера (1878-1965). Научные интересы его широки и разносторонни: историк культуры, историк искусств, философ, филолог и теолог, известный
общественный деятель международного уровня. Детство Бубера прошло во Львове, где
он учился в гимназии. С 1896 по 1904 год получал образование и работал в университетах Австрии, Швейцарии, Германии (в Цюрихе, Берлине, Лейпциге, Вене).
О значительности проблематики исследований философа свидетельствуют такие его
труды как: программная работа «Я и Ты» (1923), посвященная философии диалога и
историко-культурологическое и теологическое исследование «Хасидские книги» (1928).
Центральную тему своей философии Бубер наиболее полно развивает в работе «Я и
Ты». Она состоит из трёх частей, в первой из котолрых рассматривается проблематика
экзистенциального диалога между «я» и «ты», во второй – концепция жизни духа, третья часть посвящена идее Бога.
По мысле Бубера, окружающий мир стремится столкнуть человека в бездну вещизма
«Оно» (или «Это»), и только диалог способен этому противостоять, утверждая подлинность присутствия человека в бытии. Мыслитель называет свою философию «диалогической онтологией», функция которой способствовать взаимодополняющему диалогу
сознаний, без чего не могла бы существовать общечеловеческая культура. Мыслительные системы, вступая в диалог между собой, устанавливают истинное отношение к бытию в процессе познания [6 : 346]. Центральной проблемой в диалогической онтологии
становится проблема человека.
Согласно Буберу, «я» всегда сосуществует с личностью другого, и само существование человека представляет собой «со-бытие» с другими людьми, со всем живущим
в едином потоке «всеохватывающей взаимности». Этот поток никого не поглощает, но
всех обогащает полнотой целого, так же как и целое обогащается уникальностью каждого из входящих в него. «Отношение есть взаимность. Мое ты воздействует на меня, как
и я воздействую на него. Наши ученики учат нас, наши создания создают нас…Как нас
воспитывают наши дети, как нас воспитывают животные! Мы живем в потоке всеохватывающей взаимности, неисследимо в него вовлеченные» [6 : 24].
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В своем диалоге «я» и «ты» выходят навстречу друг другу, при этом, по мысли Бебура, становясь «ты», человек становится «я», но вступающих в диалог всегда разделяет
расстояние между ними. В понятии «между» содержится проявление «другости» и непохожести, «инаковости» каждой из сторон, реализующих себя в диалоге. Но по мере все
большего сближения в диалоге «я» и «ты» все явственнее осуществляется восхождение
к вечному «Ты», Богу.
В отличие от всех других аспектов познания, реализующихся мыслительным путем,
Бог постигается иррационально, через неповторимо личностное отношение человека ко
всему существующему, людям, животным, произведениям искусства. На этом уровне
преодолевается дистанция между ведущими диалог и возникает неразделимая общность.
В данном феномене, согласно Буберу, человек обретает сущность своего бытия, достигает экзистенциальной зрелости. Но по мысли Бубера, Бог нужен не только человеку,
чтобы осуществиться во всей полноте, но и Богу необходим человек, чтобы быть Богом.
«Сердцем твоим ты всегда знал, что нуждаешься в Боге больше чем во всем остальном;
но знал ли ты, что и Бог в полноте своей вечности нуждается в тебе? Как мог бы существовать человек, если бы Бог не нуждался бы в нем?... Ты нуждаешься в Боге, чтобы
быть, а то, что Он нуждается в тебе – как раз и составляет смысл твоей жизни» [6 : 61].
По Буберу, Бог – это абсолютное другое, но более близкое человеку, чем его собственное «я». Встреча с Богом не означает, что встретивший его человек должен быть
занят только Богом, она означает понимание человеком глубинных смыслов мира, в котором он живет.
Согласно Буберу история – это не божественный круговорот, а упорядоченная последовательность, ведущая к богоявлению которое должно свершиться в слиянии трёх
великих религий – христианства, иудаизма и индуизма [7 : 88-90,1008-1010].
Они веками шли навстречу друг другу в диалоге и взаимообогащении. Г. Померанец
писал в статье «Встреча с Бубером»: «Бубер не может сказать, и никто не может сказать,
каким образом раскроется эта общность, этот дружеский диалог великих религий, эта
«Роза мира», если воспользоваться поэтическим образом Даниила Андреева. Но он верит, что затмение Бога прекратится, и различие букв Писания перестанет затмевать единство Духа… Дух всех великих религий бесконечен, и мыслим только диалог, основанный
на движении каждого – каждого человека и каждого вероисповедания – от буквы к духу.
Здесь возможности безграничны и для чуда нет пределов» [6 : 8-9].
Дух, который проявляется через человека, обретшего себя и обретшего Бога, – это
ответ человека и своему «ты», и вечному «Ты» Бога. Но этот ответ заключен в общечеловеческой культуре. Подтверждение своим мыслям Бубер находит в истории, приводя в качестве примеров диалогические беседы Сократа, в обращении к природе Гете, в
молитвах и проповедях Иисуса. Он не принимает представляющуюся ему порочной и
односторонней модель «всё и одно» или «все в одном». По мнению Бубера эта модель
возникла в античности и она же разрушила её. Рассыпались, как муравейники, и все
другие культуры, в основе которых лежал не принимаемый философом принцип единства бытия. Но в то же время мыслитель не отрицает и важного историко-культурного
значения этого принципа, так как он на определенном этапе помог соединить всё многообразие мира в одно общее «я», что в дальнейшем определило тот склад души, который
сыграл важную роль в формировании культуры, способной в своём развитии вступить в
фазу диалога.
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Г. Марсель, говоря о близости идей Бубера своим собственным, писал: «Сосредоточенность мысли на мире, как предмете, как «оно» ведёт к технократическому развитию,
всё более губительному для целостного человека и даже для его физического существования, неизбежно, что там и сям появляются люди, пытающиеся противопоставить своему времени ясное и методическое «ты» … Еврейский мыслитель пошёл значительно
дальше меня в освещении структурных аспектов этой фундаментальной человеческой
ситуации». Марсель считает, что Бубер в своих концепциях человека совершил открытие, которое по значению можно сравнить с коперниковским [6 : 2].
Следует отметить, что Бубера всегда интересовало утопическое сознание. Он называл себя утопическим социалистом, а в 1949 году написал работу «Путь в утопию».
Показательно, что идеи Бубера и других мыслителей-теистов окрашены чертами утопического философствования, имеющего глубокую традицию в истории культуры. Характерно при этом, что богоискательские идеи Марселя, Швейцера, Бубера, как и многих
других гуманистов, направлены на утверждение модели такого человека, который мог
бы противостоять натиску разрушительных для него идеологий и социально-политических структур. Эта концепция оставалась актуальной на всех этапах общечеловеческой
культуры. Не теряет она своей актуальности и в наши дни. Ф. Коплстон пишет, размышляя над этой проблемой: «Современный человек отчуждён от своего истинного я и стремится найти его. Философия может осветить его путь. Однако последнее слово остается
за человеческой свободой. Философия может осветить выбор, но она не может проделать
акт выбора за человека» [1 : 203].
Как известно, заслугой экзистенциализма была поставленная им проблема ответственности человека не только за себя и свой выбор, но и за мир в целом, за всё живущее
в нем. Вклад в разработку этой проблемы внесли и мыслители-теисты Г. Марсель, А.
Швейцер, М. Бубер.
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ФРАЗЕМЫ КАК МАРКЁРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
У роботі розглянуто низку сталих словосполучень, що виникли в останні десятиліття. Доведено, що вони являють собою лінгвістичне відображення соціальних змін в
Україні.
Ключові слова: фраземи, соціальні зміни, лінгвістичне відображення, соціальна позиція.
В работе рассмотрен ряд устойчивых словосочетаний, возникших в последние десятилетия. Доказано, что они представляют собой лингвистическое отображение
социальных изменений, происшедших в Украине.
Ключевые слова: фраземы, социальные изменения, лингвистическое отображение,
социальная позиция.
The article deals with a row of set word-combinations that have appeared for last tenyears. It is shown that they are a linguistic image of the social changes, happened in Ukraine.
Key words: phraseological units, social changes, linguistically image, social position.
Принято полагать, что исторические документы в совокупности со статистическими данными и с данными социологических исследований могут дать достаточно точное описание ряда событий или определённого временного периода. Известно также,
что даже серьезные исторические работы обычно не представляются их авторами как
носители окончательной истины и вполне могут быть подвержены критике коллегами.
Вместе с тем наряду с научной историей и научной социологией существует историческая литература, публицистическая социология и то, что, пожалуй, следовало бы назвать
«социологией художественной». Здесь нами имеется в виду художественная литература,
которая на хорошем качественном и эмоциональном уровне даёт читателю достаточно
глубокое представление о социальном времени, социальных отношениях и социальных
изменениях в определённые исторические периоды. К таким работам следует отнести
«Детство», «Отрочество», «Юность» Л.Н.Толстого, «Записки Багрова-внука» С.Т. Аксакова, «История моего современника» В.Г.Короленко, «Детство», «В людях», «Мои
университеты» М.Горького и многие другие. О задачах этого жанра при описании времени своего детства М.Е. Салтыков-Щедрин писал в «Пошехонской старине»: «Главном
образом я предпринял мой труд для того, чтоб восстановить характеристические черты
так называемого доброго старого времени, память о котором, благодаря резкой черте,
проведенной упразднением крепостного права, всё больше и больше сглаживается».
К продуктам так называемой «художественной социологии» возможно отнести как
© Саппа М.М., 2011
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отдельные короткие тексты, так и устойчивые словосочетания, которые, благодаря своему точному описанию социального факта, общественной приемлемости оценки и образности, закрепились в речевой практике определённого исторического периода. Подобно историческим документам, фиксирующим исторические события в соответствии
со временем их происхождения, так и исторические фраземы, представляющие собой
своеобразные кванты социального опыта, дают предельно лаконично – квантированно
- социальную оценку происшедшего [1]. Таким образом, исторические фраземы отражают события в контексте времени социального, т.е. в контексте статики и изменчивости той социальной среды, событиям или сложившимся социальным отношениям которой даётся оценка. В данном случае, исторические фраземы – не только определённые
устойчивые словосочетания, отражающие социальные отношения или события той или
иной социальной группой или общностью, но и признак того, что фиксируемое фраземой событие или явление представляло в своё время общественный интерес и было
достаточно глубоко интегрировано в канву общественной жизни.
Некоторые из возникших таким образом устойчивых словосочетаний используются некоторое время, а потом постепенно выпадают из речевого оборота, как например,
слова из солдатской песни пройдись молодец, сквозь зелёные леса, которые означали наказания розгами в царской армии (М.Салтыков, «Пошехонская старина»). Ряд фразем
используется в языке гораздо дольше, порой столетия, сохраняя свою историческую
основу и значение (как, например, фразема «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»), или
теряя их со временем (например, «Прокатить на вороных» [2].). Уже позднее, на базе
исторически возникшего устойчивого словосочетания возможно появление различных
новых коннотаций или перенос использования словообразований в другие, порой весьма
отдалённые социальные сферы, с сохранением первичной оценки.
В 1928 г. известный учёный-славист А.М. Селищев издал в Москве монографию
«Язык революционной эпохи: из наблюдений над русским языком последних лет (19171926)»1. Эта работа на практическом демонстрирует не столько динамические особенности языка той эпохи, но и представляет особое лингвистические отражение социальных
событий, социальных связей и отношений революционного времени. В частности, автор
указывает на устойчивое использование в обиходном языке боевых и военных словосочетаний, таких как классовый враг, беспощадная борьба, решительный бой, или опирающихся на «держать курс на…», «равнение на…», на появление в общественной
жизни различных фронтов: фронт учёбы, продовольственный фронт и кампаний – посевная кампания, кампания выборов и т.п. Активизация партийной деятельности привела к образованию устойчивых словосочетаний, ядром которых были термины: партия, партийный, партиец, партийка, политпросветчик, агитатор-пропагандист и т.д.
Показаны также соответствующие социальным изменения и описывающие их языковые
новшества в государственной (бюрократической) и бытовой жизни населения, в фабричном производстве и на селе [3].
Эти и другие устойчиво употребляемые термины и словосочетания, наложенные на
историческую канву тех лет, дают яркую и живую картину минувшей эпохи.
1

Отрывки из книги приведены в [3].
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Значительные социальные изменения2, инициированные событиями, происшедшими в Украине в 1989-1990 и в 2004-2005 годах, которые ряд социологов и политологов
называли революционными [5], нашли своё отражение и представление в языке населения. Так, в политической сфере это фраземы, связанные с терминами и словосочетаниями оранжевая революция, цветные революции, Майдан, майданить. Акцентуация
межнациональных и языковых проблем в жизни Украины отразилась в возникновении
фразем державна мова (державная мова), профессиональные украинцы, недобитые
бандеровцы, російськомовні бандерівці, колорадська стрічка («колорадская лента» – о
георгиевской ленте) и др. Так, например, пришедшее из шоу-бизнеса словосочетание
участвовать в подтанцовке на языке политиков стало означать второстепенное участие
в действиях политических сил. При анализе международных отношений, когда, по мнению некоторых аналитиков, Украина подыгрывает политике других стран, они используют для оценки словосочетание холопские подтанцовки [6]. Фраземы международной
сферы историческая родина, земля обетованная прочно рассматриваются как обозначение государства Израиль, но могут быть использованы и в других значениях. Заметим
также, что широко употребляемое ныне словосочетание русский мир обязано своей популярностью жене президента России Людмиле Путиной которая, выступая в 2004 г.
в Петербурге на всероссийской конференции «Русский язык на рубеже тысячелетий»,
подчеркнула: «русский язык объединяет людей в русский мир» и «границы русского мира проходят по границам употребления русского языка» [7]. Из языка политиков
в обыденную жизнь пришла фразема Борис, ты не прав! – почти дословная фраза,
произнесённая членом Политбюро ЦК КПСС Е. Лигачёвым в 1988 года на XIX партконференции в ответ на критику Борисом Ельциным центрального аппарата партии [8].
Часто используются, и не только в политической жизни, фразы известных политиков последних десятилетий: маємо те, що маємо (Л. Кравчук), хотели как лучше, а получилось
как всегда (В. Черномырдин) и др.
Характерной чертой последних десятилетий стала активная интеграция мира
преступного в обыденный мир людей [9]. Рэкет, вымогательство, разбой и другие
криминальные деяния вошли в конце 80-х – начале 90-х в общественное сознание как
часть «новой» жизни, которой сопутствовали популярные фраземы «новый русский»,
«новый украинец». Широкая информация в СМИ, телефильмы и сериалы того времени,
посвящённые криминальной жизни, способствовали популяризации и распространению
устойчивых словосочетаний, связанных с криминальной жизнью. В частности, таких,
как правильный пацан – человек, действующий по определённым правилам [5], пацан
сказал – пацан сделал – синоним обязательности, поставить на счётчик – увеличивать
сумму долга при несвоевременном возвращении, контрольный выстрел – безусловное и
окончательное разрешение проблемы, пустые заманухи – заманчивые, но несбыточные
предложения, гнать пургу – морочить слушателя бесполезными разговорами, ответить
за базар – подтвердить слова конкретным делом [10]. Иногда словосочетания на гра2
Социологи определяют фундаментальные изменения, происходящие с течением времени в
паттернах культуры, структуры и социального поведения, как социальные изменения. Это процесс,
в результате которого общество становится несколько иным, оставаясь при этом в каком-то смысле
тем же самым. Универсальность изменений в обществе состоит в том, что они присущи всем его
элементам и проявляются на всех этапах его развития [4].
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ни просторечия исходят и из уст публичных людей. Так, президенту России В. Путину
принадлежит широко известная фраза мочить в сортире (означающая жесткую расправу с противником, в данном случае – с чеченскими боевиками), получившая широкое
распространение. Словосочетание гнать порожняк, возникшее в шахтёрской среде и
означающее не только пустые вагонетки, но и неподкреплённые делом обещания, стало
популярным после обїективно похвальной характеристики донбасского края в 2004 г.
премьер-министром Украины В. Януковичем: «Донбасс порожняк не гонит!» [11].
В финансовой сфере новые фраземы чёрный нал, черный капитал порождены технологией сокрытия финансовых операций и расплатой с контрагентами наличными
деньгами. Подобную технологию уклонения от налогов отражает и фразема зарплата в
конверте, означающая выдачу заработной платы работникам без фиксации этого в бухгалтерских документах. Таким образом, часть экономических действий находится вне
контроля, как бы «в тени», что и породило термин «теневая экономика», ставший фраземой, как и обозначение обратного процесса: детенизация экономики [12]. В то же время
коррупционные действия, связанные с дачей взятки должностному лицу за обеспечение учреждения бюджетным финансированием, обогатились словосочетанием откат…
и далее, с указание доли отката – 10%, 30% или более процентов. Стало фраземой и
публичное обращение президента Украины В. Ющенко к аудитории любі друзі, однако
уже с ином смысле: для обозначения объекта такого коррупционного действия, как непотизм (дружба, кумовство, семейственность), связанного с назначением близких людей на
ключевые должности и предоставление им определённых преимуществ.
Произошли негативные изменения и в правоохранной сфере - в обществе стали широко известны должностные злоупотребления в милиции, связь с милиционеров с преступниками, растиражированные СМИ и кино. Это привело к тому, что фразы с газетных
страниц оборотни в погонах, милицейские оборотни стали широко употребляемыми
словосочетаниями [13].
Социальные изменения в обществе привели и к изменению социальной позиции
женщин. Как отражение лексемы бизнесмен появилось устойчивое словочетание бизнеследи, относящееся к преуспевающим, и не только в бизнесе, женщинам. Женщины всё
активнее берут на себя заботу о своём благосостоянии и благосостоянии семьи, поэтому
карьерный успех для них становится не менее важным, чем вступление в брак, создание семьи. Снижение в обществе семейных ценностей характеризуется распространением устойчивых словосочетаний гражданский брак, гражданская жена (гражданский муж), бой-френд (и более редко употребляемое гёрл-френд). Заметим, что раньше
содержание понятие «гражданский брак», «гражданская жена» имели несколько иное
смысловое наполнение. Так, родиной гражданского брака еще в XVI веке стала Голландия. Когда ее граждане, которые принадлежали к разным религиозным конфессиям, не
могли обвенчаться в церкви, власти разрешили оформлять им свои отношения в мэрии.
Именно такой брак и начали называть «гражданским». Теперь под этим названием понимают добровольное совместное проживание и ведение совместного хозяйства двумя
людьми: мужчиной и женщиной, но их брак не зарегистрирован в установленном законом порядке.
Характерно, что сейчас государственные деятели не «ставят задания», не «рассматривают задачи» и не «решают проблемы», но ставят вопросы, рассматривают
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вопросы, решают вопросы. А о работе с избирателями политики и журналисты говорят: окучивать электорат [11]. Регионы, где ряд предприятий достигли высокого технологического уровня, называют как и высокотехнологический регион в Калифорнии
(США), наша Силиконовая долина. Скептическое отношение к певцам, использующим
на концертах фонограмму, отразилось в устойчивом словосочетании петь под фанеру.
Широкое распространение Интернета способствовало и внедрение в обиход и обозначающей его фраземы: всемирная паутина. А из жаргона компьютерщиков, пренебрегающих термином клавиатура, в язык пользователей ПК пришла фраза стучать по клаве.
Офисным планктоном называют мелких офисных служащих, которые преувеличивают
свою значимость в делах организации. В целом, группа фразем экономического контекста, возникших в конце ХХ в. и отражающих профессиональный сленг в корпоративной
культуре офисных работников, представлена в работе [14].
Ряд фразем, опираясь на бытовые реалии, отражают изменения в мировоззрениях
людей, в их мировосприятии. Так, например, ощущение, когда, по словам автора статьи
[15], кажется, что «всё изношено – от человеческих чувств и эмоций до одежды и утвари, до самого государства…», наиболее точно передаётся словосочетанием секонд-хендность (от системы секонд-хенд – дословно: «вторые руки», - продажа вещей, бывших в
употреблении). Из песни российского барда Сергея Трофимова пришло и устойчиво закрепилось в речи словосочетание поколение пепси относящиеся к части молодёжи, принявшей «западный» образ жизни. Ещё одна метафора вкусового восприятия отображена
во фраземе быть в шоколаде (жизнь в шоколаде, всё в шоколаде), означающей полный
материальный успех, привилегированное положение в обществе [16].
Таким образом, в работе на основе ряда устойчивых словосочетаний, возникающих
в речевой практике в последние десятилетия, показано, что они заключают в себе как
лингвистическое отображение социальных изменений, происшедших в Украине, так и
их общественную оценку.
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КАТЕГОРІЯ ЕМОТИВНОСТІ У ЛІНГВІСТИЦІ

У статті розглядається категоріальна природа емотивності. Аналізуються назви
науки про мовознавчий аспект емоцій. Фокусується увага на основних ознаках емотивності на лексичному, семантичному і текстуальному рівнях. Автор пропонує диференціювати поняття «емотивність», «експресивність», «емоційність».
Ключові слова: емотіологія, лінгвістика емоцій, емотивність, експресивність, емоційність, категорія, семантика, емотивність тексту.
В статье рассматривается категориальная природа эмотивности. Анализируются
названия науки о лингвистическом аспекте эмоций. Фокусируется внимание на основных
признаках эмотивности на лексическом, семантическом и текстуальном уровнях. Автор предлагает дифференцировать понятия «эмотивность», «экспрессивность»,
«эмоциональность».
Ключевые слова: эмотиология, лингвистика эмоций, эмотивность, экспрессивность,
эмоциональность, категория, семантика, эмотивность текста.
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The article deals with the categorial nature of emotivity. The names of the science studying
the emotions linguistic aspect are analysed. The focus is set on the emotivity basic features at
the lexical, semantic and textual levels. The author suggests the differentiation of the notions
«emotivity», «expressiveness», «emotionality».
Key words: emotiology, linguistics of emotions, emotivity, expressiveness, emotionality,
category, semantics, text emotivity.
Емоційна сфера людини завжди привертала увагу вчених. У світовій лінгвістиці
з’являється все більше робіт, присвячених складній і багатоаспектній природі емоцій.
Інтерес дослідників, які працюють у галузі цілої низки наук (філософії, фізіології, психології, етнології, соціології та лінгвістики), повністю обґрунтований, оскільки емоції певною мірою виявляються в усіх галузях діяльності людини, у тому числі і в мовленнєвій.
Тому, вивчення емоцій видається надзвичайно актуальною і, навіть, «модною» темою,
що розробляється як в окремих, так і в суміжних науках.
Актуальність теми цієї теоретичної розвідки зумовлена значною увагою сучасних
лінгвістів до вивчення різних аспектів емотивності та проблематичністю категоріального визначення цього мовного і мовленнєвого явища.
Багатоаспектність явища емотивності зумовлює існування різних підходів до його
вивчення: психолінгвістичного (Н. Вітт, В. Грідін та ін.), стилістичного (Є. Азнаурова,
А. Болотов та ін.), комунікативного (Л. Піотровська, В. Маслова, В. Шаховский та ін.),
лінгвокультурологічного (А. Вежбицька, С. Воркачев, А. Селяєв та ін.), когнітивного
(А. Баранов, Ф. Данеш та ін.). В рамках кожного із підходів розробляються свої концепції
емотивності, використовується своя термінологія і особливі методи дослідження.
Метою дослідження є визначення категоріальної природи емотивності у мовознавстві.
Про надзвичайну складність зазначеного феномену свідчить той факт, що в лінгвістиці до цього часу немає цілісної теорії емотивності, хоча описано велику кількість лексичних засобів, які використовуються для позначення та вираження емоцій [4].
Різні аспекти проблематики термінології та вираження емотивних засобів тексту досліджують у своїх працях Ю. Андрійченко, С. Гладьо, О. Дорош, В. Хом’яков, А. Цибулевська, В. Чабаненко, І. Шахновська, В. Шаховський, В. Юрченко та ін. Проблематика
емоцій у французькій мові є предметом розгляду у працях Ш. Баллі, В. Гак, Н. Медведєвої, А. Назарян, Н. Синельникової та ін.
Окремі роботи присвячені вивченню вираження емотивності мовними одиницями
фонетичного (Л. Медвєдєва, Е. Нушикян та ін.), граматичного (Ю. Малинович та ін.),
лексико-фразеологічного (М. Гамзюк, Г. Кузенко та ін.) рівнів. Розробляються питання
національно-культурної своєрідності емотивних засобів різних мов (А. Вежбицька) та
проводиться їхнє зіставлення (Д. Квеселевич, В. Саніна). Існування в науці різноманітних підходів і безлічі суперечливих точок зору на предмет вивчення свідчить про його
недостатню вивченість.
У лінгвістичних працях побутують різні терміни на позначення галузі науки про емоції: «лінгвістика емоцій», «емотіологія», «емоціологія» тощо.
О. Є. Філімонова використовує термін «емоціологія», трактуючи його як усю сукупність наукових досліджень у різних галузях знань, які певною мірою торкаються вивчен18

ня емоцій, сфери почуттів людини [13: 7]. Такий підхід, на наш погляд, є надто всеосяжним, бо інтегрує в собі як лінгвістику емоцій, так і їх психологію, філософію, етнологію
тощо.
У сучасному мовознавстві значний внесок у вивчення мови емоцій вніс В. Шаховський і очолювана ним Волгоградська лінгвістична школа. Він запропонував комунікативний підхід до вивчення проблем емотивності мовних одиниць, передусім лексичного
складу мови, а також категоризацію емоцій у лексико-семантичній системі на матеріалі
англійської мови [16]. Але оскільки його аналіз був спрямований на вивчення ефективності мовленнєвої комунікації та ролі в ній емотивних одиниць, то це не дозволило глибше вивчити складові частини емотивності, фактори її утворення під впливом мовних та
позамовних явищ [4], хоча останнє твердження видається неоднозначним.
В. Шаховський називає емотіологію лаконічно лінгвістикою емоцій [17], яка сформувалася на стику психології і традиційного мовознавства і перед якою вже в рамках системно-структурного мовознавства постало завдання сформувати знання про емотивно
мовний код. Але, на наш погляд, ці два поняття не є тотожними, бо перебувають у родовидових відношеннях. Емотіологія виступає, з одного боку, міждисциплінарною галуззю
науки, яка має за основу ряд концепцій і теорій (філософської, біологічної, когнітивної,
психологічної, соціальної, функціональної, інформаційної та ін.), а з іншого – наукою
про вербалізацію, вираження і комунікацію емоції [17: 22], де останнє коротко і влучно
стосується саме лінгвістики емоцій. Тоді як лінгвістика емоцій включає різні аспекти:
аспект мовних засобів і способів вираження емоційності на різних «поверхах» мови з
підаспектами їх форм і змісту, функціонально-семантичний аспект, семасіологічний аспект (семантичні ознаки-сигналізатори емотивності мовної одиниці, їх адгерентність і
інгерентність), аспект соціального контексту вираження і контекстуальних закономірностей мовленнєвих реалізацій емоцій, аспект співвідношення емоцій з лінгвістичними
категоріями оцінки, експресії, модальності, прагматики тощо [16: 47].
Сьогодні вивчення лінгвістики емоцій відбувається у межах різних наукових парадигм: прагматичної і комунікативно-діяльнісної, лінгвокогнітивної, лінгвокультурологічної та ін.
Будучи частиною природного розвитку людської раси, емоції універсальні і впізнавані у всіх культурах. Хоча всі емоції визначаються соціокультурними параметрами,
та, крім універсальних емоційних переживань, спостерігаються і специфічні для певної
культури емоції. Оскільки емоції є складовою частиною культури будь-якого народу, то
вони обов’язково концептуалізуються і вербалізуються в його мові.
Лінгвістика емоцій залишила далеко позаду колись актуальні заяви про те, що «емоційної лексики в мові немає» (Є. Галкіна-Федорук), «емоції не входять у структуру
мови» (В. Звегінцев) тощо. Тепер безперечними є твердження іншого типу: «у мові все
емоційне» (Ш. Баллі), «всі висловлювання емоційні» (В. Гак), «вся лексика мови / мовлення емоційні» (Є. Мягкова та ін.) [17: 14].
Інтенсифікація емотивної виразності досягається засобами різних мовних рівнів, а
також використання різних стилістичних прийомів і фігур. Важливу роль у лінгвостилістичній системі будь-якої мови виконує передусім емоційна лексика, тобто ті прошарки
словникового складу, які так чи інакше пов’язані з людськими почуттями. На матеріалі
української мови В. Чабаненко виявляє функціонування в ній емоційних слів двох типів:
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1) такі, що не мають понятійної основи й виражають лише емоції; 2) такі, що виражають
водночас і поняття, й емоції. [15: 10-11]
В. І. Шаховський у своїй праці Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка [16], детермінуючи емотивність як лексичну категорію, класифікує лексичні
емотивні одиниці на такі, що називають, виражають та описують емоції. А власне емотивною можна вважати лише лексику, яка призначена для мовного вираження емоцій.
Б. Волєк розглядає слова, що виражають емоції і слова, що їх називають, як різні емотивні знаки, значення яких може конституюватися або за допомогою понять, або прямих
емоційних хвилювань [3: 16]. Але це, мабуть, не що інше як номінування одного й того
самого поняття різними словами. Тому принципову різницю між такими словами дослідники однаково (!) вбачають у наявності або відсутності емотивного компоненту в їхній
семантиці. Важко не погодитися з його тезою, що ця лексика, утворюючи лексичний
фонд емотивних засобів мови, є неоднорідною і саме в ній здійснюється семантична
категоризація емоцій.
Якщо проаналізувати емотивну лексику, то можна виявити, що, з одного боку, в багатьох мовах емотивів з негативною оцінною семантикою кількісно більше, ніж емотивів
з позитивною оцінкою, але, з іншого боку, вони вживаються у мовленні значно рідше,
ніж позитивно оцінні емотивні одиниці. Саме це дозволяє зробити висновок про те, що
емоційні системи різних народів і культур, в основному, схожі, бо негативність, переважаючи в їхньому лексиконі, поступається позитивності у вживанні та синтагматичному
комбінуванні (напр., heureux et triste, triste et heureux), що можна пояснити психологічним прагненням людства до позитивності. Неоднорідність та різноманітність емотивної
лексики наводить на думку про існування емотивної маркованості одиниць фонетичного,
морфологічного та синтаксичного рівнів, уможливлюючи висновок про лексичну, а також фонетичну, морфологічну та синтаксичну категоріальні ознаки емотивності мовних
засобів.
Як відомо, мова виконує ряд функцій, головною із яких є функція комунікативна.
Важливою виступає також емотивна функція, яка проявляється щоразу, коли мовець виражає своє почуття. Своє ставлення до навколишньої дійсності або коли він хоче викликати яку-небудь почуттєву реакцію свого співбесідника. Місце емотивної функції мови
визначається тією роллю, яку відіграють емоції в житті людини. А емоції – це процес
ситуативного переживання, процес, що має для людського організму сигнальне і регулююче значення [11: 61]. Емоції – це також детерміновані світоглядом, переконаннями й мораллю психічні стани людини, які виражають її оцінне ставлення до життєвих ситуацій,
до своєї й чужої діяльності [10: 198-199], які відображають відношення між мотивами і
можливістю адекватної їм поведінки суб’єкта.
Метою емотивної функції мови є здійснення специфічної форми емоційної комунікації людей. У будь-якої мовної функції важливо розрізняти дві сторони: потенційну й
результативну [2: 195-197]. Відповідно і емотивну функцію можна розуміти, з одного
боку, як таку, що реалізовується, тобто як процес, а з іншого – як реалізовану, тобто як результат. У цій площині В. Шаховський розрізняє емотивну валентність мовних одиниць,
їх емотивну семантику та їх емотивне вживання [19]. У свою чергу А. Бондарко справедливо зауважує, що «будь-яке значення форми є разом з тим її функцією (в тому сенсі, що
вираження цього значення є призначенням цієї форми), але не будь-яка особлива функція
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тієї чи іншої форми виступає особливим значенням, оскільки далеко не всі різновиди
інтенцій вживання форм можуть розглядатися як їх внутрішні системно значущі ознаки
[2: 199]. Таким чином, вважаємо, що емотивність є функціонально-мовленнєвою категорією, основною ознакою якої виступає комунікативно-діяльнісна.
Емоційність «пронизує» всю мовну діяльність людини і закріплюється в семантиці слова специфікатором різних емоційних станів людини. Саме тому при дослідженні
мови, крім логіко-предметної семантики важливо враховувати і емотивну. Загалом емотивну семантику слова, як справедливо наголошує В. Шаховський [18], можна визначити як опосередковану мовою кореляцію емоційно-соціологізованих уявлень людини з
навколишнім світом.
Серед сучасних теоретичних припущень про природу лексичної семантики найбільш плідними для побудови її моделі є такі: по-перше, семантика слова містить макрокомпоненти, компоненти і мікрокомпоненти, взаємодія яких утворює структуру; подруге, ця структура організована за принципом поля, тобто визнається ядро і периферія
як структурні елементи семантики слова; по-третє, будь-яке вживання слова є семним
варіюванням його семантики тощо [12: 36-40].
При аналізі емотивності як семантичного компонента слова увага фокусується на
емотивних семах, які об’єктивно існують в семантичній системі мови, як і інші типи сем.
Таким чином, за концепцією В. Шаховського [18], інтерпретація емотивної семантики в
термінах сем вважається методичною категорією, а встановлення семантичного статусу
емотивності – онтологічною. Відповідно ці категорії стають основою для лексико-семантичної категоризації емоцій у різних типах семантичних компонентів слова і в лексичних різновидах одиниць мови, які позначають, виражають і описують емоції. Звідси
випливає, що емотивні семи виникають на основі певних логічно-предметних оцінних
та експресивних компонентів семантики слова, тобто в діахронічному сенсі вони вторинні. Тому сутність емотивних сем полягає в тому, що цей специфічний вид семантичних
мікрокомпонентів, зіставних з емоціями мовця і представлених у семантиці слова як єдність семантичної ознаки «емотивність» із семними конкретизаторами (як напр., «кохання», «презирство», «приниження» та ін), список яких не завершений і які варіюють
згадану семантичну ознаку в різних словах по-різному.
Поширеною є думка, яка подається у лінгвістичній літературі, що емотивність виступає «ядром» експресивності тексту. Вона забарвлює предметно-образний та понятійний
зміст тексту, який когнітивно сприймається адресатом, завдяки яскравості, динамічності, гармонійності описів об’єктів, явищ, подій у тексті, розкриттю внутрішніх зв’язків,
фокусуванню на найбільш значущих поняттях. Отже, образно-понятійне джерело експресивності доповнюється емоційним компонентом, що зумовлене об’єктивною психологічною закономірністю. Це означає, що у цілісній психологічній структурі особистості
когнітивні, емоційні та вольові процеси не проходять ізольовано, а функціонують разом.
Водночас у певних ситуаціях на перший план висуваються ті, які відіграють більшу роль
у відображенні дійсності та регуляції поведінки [1: 12]. Звідси справедливо можна зробити висновок, що предметно-образний та понятійний зміст тексту породжує і емоційний ефект, викликаючи у адресата інтелектуальні та естетичні емоції.
Емотивність нерозривно пов’язана з експресивністю, проте вони не ідентичні. Їх
об’єднує належність до емотивної сфери мови, яка протиставляється інтелектуальній
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(інформаційній, раціональній, логічній) сфері. Під експресивністю розуміється здатність
мовних одиниць до посилення впливу в акті комунікації. Так, поняття експресивності виявляється ширше емоційності, тоді як поняття емотивності змістовніше експресії,
оскільки емоційність різноманітна у своїх проявах, а експресивність зводиться в основному до посилення [14: 41-42]. Тому емотивність виявляється вужчою за експресивність, але інформативніша за неї.
Емотивність – це іманентно притаманна властивість мови виражати системою своїх
засобів емоційність як факт психіки, а також відображені в семантиці мовних одиниць
соціальні та індивідуальні емоції. Емотивність реалізується у двох площинах: зміст і вираження, через які маніфестуються емоційні ставлення / стани мовця [16: 24].
А експресивність можна визначити як семантичний феномен, який виділяє слово
спеціальним набором денотативних і конотативних сем з метою ефективнішого впливу
на отримувача завдяки прискореному доведенню до його сприйняття смислу висловлювання а також для самовираження і вираження свого ставлення до об’єкта мовлення, до
суб’єкта і до ситуації спілкування [17: 14].
Послуговуючись терміном «експресивність» на позначення психологічно і соціально
мотивованої властивості мовного знака, що деавтоматизує його сприйняття, підтримує
загострену увагу активізує мислення людини, викликає напругу почуттів у слухача (читача), З. Коцюба також розмежовує поняття емоційного та експресивного в мові [9: 10].
Погоджуємося з поглядом В. Чабаненка, що експресивним є все, що служить у мові для
вираження і збудження емоцій, але не всяка експресивність передбачає емоційну реакцію, тобто експресивність як лінгвостилістична категорія ширша за емоційність [15: 14].
Але тут простежуємо не цілком доречне використання терміна «емоційність» як синоніма емотивності.
Отже, на наш погляд, важливим є співвідношення категорій емоційності й емотивності, які неодноразово ставали предметом розгляду в мовознавстві. Їхнє вивчення вирізняється також широким спектром підходів, а їх визначення та взаємозв’язок неминуче
приводить до розбіжностей у їх трактуваннях. У руслі комунікативно-прагматичного
підходу Я. Гнєзділова [6] пропонує розглядати цю проблематику на основі виділення,
порівняння та розмежування двох типів дискурсу – емоційного й емотивного. В емоційній комунікації на перший план виходить вираження емоційних станів співрозмовників,
а в емотивній комунікації, навпаки, саме за рахунок мовних засобів викликається певний
емоційний стан у слухачів. Відповідно, поняття емоційності та емотивності розглядаються в площині мови і відображають дзеркально протилежні процеси. Емоційність є
спонтанною, непередбачуваною властивістю мовлення, а емотивність, навпаки, – це передбачувана, усвідомлювана властивість мовлення, пов’язана з пошуком мовних засобів,
які цілеспрямовано надають йому емоційності для впливу на адресата.
У психофізіологічних дослідженнях потреба у висловленні емоцій визнається одним
із провідних мотивів комунікації [8: 3]. Тому емоційність художнього тексту, на чому
коротко зупинимося, стає однією з засад його існування, адже кожний художній текст
створюється автором, заради того, щоб викликати у читача певний емоційний стан, донести до нього власні переживання. Мовна особистість творця тексту емоційно насичує
окремі події та явища, що є індивідуально значущими для нього [7: 29].
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На основі компонентного аналізу тексту С. Гладьо визначає емотивність як одну з
основних категорій художнього тексту, за допомогою якої відбувається реконструкція
вписаної в художній текст програми його інтерпретації в емотивному ракурсі та прогнозується ймовірний емоційний вплив тексту на читача [5: 17], що вважаємо чи не головним чинником комунікативного текстотворення. Тому, власне, і побутує думка про
актуалізацію емотивності художнього тексту завдяки опредметненню в тексті знань, що
є або стають емоціогенними. Реалізація емотивності в художньому тексті здійснюється, головно, через свої показники, ієрархічно організовані текстовими компонентам та
пов’язані з експлікацією в тексті емоціогенних знань про мову й у мові (сигнали емотивності), про світ (емотивні ситуації) та про текстову дійсність (емотивні топіки) [5: 18].
Важливе місце в системі емотивних мовних засобів художнього тексту посідають
лексичні засоби, що, мабуть, не піддається сумнівам.
Таким чином, емотивність розглядаємо у вузькому розумінні як лінгвістичну категорію, а в широкому – як комунікативно-прагматичну. Емотивність не ототожнюється
з поняттями «експресивність» та «емоційність», а корелює з ними у площині комунікації. Емотивність реалізовується на різних мовних і мовленнєвих рівнях: лексичному,
фонетичному, граматичному (морфологічному, синтаксичному), семантичному (денотативному, конотативному), а також текстуальному, що може стати предметом окремих
досліджень.
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(Минск, Республика Беларусь)

ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ: КОНЦЕПТ «СИМВОЛ»
Статтю присвячено виявленню особливостей мови сучасної архітектури за допомогою аналізу концепту «символ». Сутність і специфіка художніх образів сучасної
архітектури розкривається на підставі аналізу символізації художніх ідей. Робиться
висновок про те, що символіка художніх образів архітектури постіндустріальної епохи
стала свідченням шанобливого ставлення суспільства до досягнень сучасної цивілізації,
зміцнення міжкультурних зв’язків з метою вироблення спільних підходів до вирішення
актуальних суспільних проблем.
Ключові слова: концепт «символ» у сучасній архітектурі, засоби художньої виразності архітектури, архетиповість художнього образу архітектури.
Статья посвящена выявлению особенностей языка современной архитектуры на
основе анализа концепта «символ». Сущность и специфика художественных образов
современной архитектуры раскрывается на основе анализа символизации художественных идей. Делается вывод о том, что символика художественных образов архитектуры
постиндустриальной эпохи стала свидетельством трепетного отношения общества к
достижениям современной цивилизации, укрепления межкультурных связей с целью выработки общих подходов к решению актуальных общественных проблем.
Ключевые слова: концепт «символ» в современной архитектуре, средства художественной выразительности архитектуры, архетипичность художественного образа
архитектуры.
The article is devoted to revealing features of language of contemporary architecture on
the basis of the analysis of the concept «symbol». The essence and specificity of artistic images of contemporary architecture is disclosed on the basis of the analysis of symbolization
of artistic ideas. The conclusion is that the symbolism of artistic images of architecture of the
post-industrial era, is a testament to an anxious attitude of the society to the achievements of
contemporary civilization, strengthening of intercultural relations in order to develop common
approaches to solving urgent social problems.
Key words: the concept of the “symbol” in contemporary architecture, means of artistic
expressiveness of architecture, the archetypic phenomenon of the artistic image of architecture.
Художественный язык архитектуры наровне с иными видами искусства владеет широким арсеналом средств выразительности, формирующих ее художественный образ.
В различных видах и жанрах искусства процесс формирования художественного обра© Захарина Ю.Ю., 2011
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за имеет свои особенности, определяемые совокупностью специфических факторов и
средств художественной выразительности. Придерживаясь существующих эстетических
идеалов культурно-исторической эпохи или новаторски ломая ее каноны, художественный образ отражает эпохальные проблемы и приобретает общие черты, свойственные
разным видам художественного творчества. Посредством художественного языка архитектура, как и иные виды искусства, выражает отношение общества к явлениям действительности, к глобальным проблемам современности. Как справедливо отмечает
В. Мантанов, “образ объекта – это кристализация деятельности, особенность которой
заключается в том, что она “двигается вдоль объекта” и активно воспроизводит содержание объекта в содержании знаний” [1: 73].
Архитектура является наиболее доступным для восприятия видом искусства. Ежедневно прибывая в исторически сложившейся среде, человек вступает в диалог с архитектурными объектами, монументально-декоративным искусством, образующими
материально организованное пространство его жизнедеятельности. В его подсознании
накапливаются представления об искусстве, вырабатываются оценочные критерии красоты. Оказавшись в ином культурном регионе, реципиент сравнивает его достижения с
эталоном красоты, в качестве которого выступает национальная культура. Он выделяет
общее и различное, восхищается либо критикует увиденное, на основе чего постепенно
вырабатываются индивидуальные ценностные ориентиры. Но при том, что у каждого
человека аксиологические установки разные, у каждого народа они едины, поскольку национальный критерий красоты, определяемый традициями, менталитетом, воплощается
в национальном искусстве, которое человек воспринимает подсознательно.
Однако под влиянием глобализации современного культурного пространства национальный критерий красоты постепенно начал утрачивать свою силу; границы национальной и мировой культуры стали размытыми. Как отмечает архитектор Р. Мейер, “мы
все сейчас живем в условиях глобальной мировой культуры. Региональные культурные
отличия стран уже не играют такой большой роли, как в прошлом” [2: 114]. Причиной
этому стало вовлечение достижений национальный культур в общую цивилизационную
мировую систему, что определило интернациональный характер современной архитектуры и культуры в целом. В связи с этим актуализировалась проблема сохранения культурного наследия, выступающая условием национальной самоидентификации.
В художественном образе архитектуры заложен большой информационный потенциал, выражающий общественное отношение к явлениям, ситуациям своей эпохи. Их художествено-образное выражение осуществляется в архитектуре посредством символизации. В. Мантанов определил символизацию как выражение определенного содержания
в иной (знаковой) форме. В данной интерпретации понятие символизации семантически
соотносится с понятием кодирования. В узком смысле “символизация – есть выражение
обобщенного смысла, абстрактного содержания через наглядную модель, чувственный
образ; она характеризует преимущественно собственно эвристические аспекты – “внутренние механизмы познания” (воображение, фантазию, интуицию и т. д.) [1: 126].
По-существу художественному образу архитектурно объекта – здания, сооружения,
архитектурного комплекса – всегда свойственен символизм, предопределенный самой
природой искусства. В отличие от иных сфер деятельности человека искусство отражает
действительность либо выражает отношения к ней в иносказательной форме.
26

Теоретическое обоснование диалектической взаимосвязи художественного образа и
символа дал А. Лосев. В убеждении того, что “чистая художественная образность, лишенная всякой символики, видимо, даже совсем невозможна” [3: 190], теоретик исходит
из постулата о том, что символ вещи есть ее отражение. В рассуждениях о соотношениях
символа и художественного образа А. Лосев выделяет их общность. Он утверждает, что
“всякий символ показывает на некий предмет, выходящий за пределы его непосредственного содержания. Он всегда вмещает в себя определенный смысл. Смысл всегда показывает на нечто иное” [3: 36]. Отсюда следует, что символ вещи представляет ее смысловое
отражение в иносказательной форме. “Символ вещи, – продолжает А. Лосев, – есть ее
закон и в результате этого закона определенная ее упорядоченность, ее идейно-образное
оформление” [3: 41]. По-существу символ вещи есть ее отражение в абстрактной, обобщенной форме, свойственной художественному образу.
Доказательность синкретизма художественного образа и символа строится у А. Лосева на анализе их взаимосвязи с художественной идеей. Исходя из убеждения о том, что
“всякий художественный образ есть идея, осуществленная в образе, или образ со всей
его идейной общностью...” А. Лосев утверждает, что “...в любом художественном произведении, взятом абстрактно или взятом во всей гуще исторического процесса, идея есть
символ известного образа, а образ есть символ идеи, причем эта идейная образность или
образная идейность даны как единое неразрывное целое” [3: 145]. Значит, символ в определенной степени имманентен художественному образу. Однако “идейная образность”
или “образная идейность” произведения искусства не ограничевается его художественной идеей, художественным замыслом или образностью. “Действительная символика
есть уже выход за пределы чисто художественной стороны произведения” [3: 145].
Относительно произведения искусства “символ есть выражение некоего первообраза” [4: 80]. Но для того, чтобы трактовать первообраз, необходимо, во-первых, отличать
стихию смысла от стихии факта; во-вторых, выделять в каждом конкретном произведении искусства выражение смысла, которое, согласно А. Лосеву, есть “соотношение смысла с внесмысловым содержанием, это значит, тождественность логического и алогического”; в-третьих, разграничивать смысл и его художественное выражение; в-четвертых,
понимать соотношение первообраза и художественного образа [5: 111]. С учетом отмеченных проблем для раскрытия диалектической сущности художественного выражения
произведения А. Лосев выделил понятия автаркии, игры и изоляции, характеризующие
степень символизации первообраза.
Если первообраз сохранается в так называемом “чистом виде”, художественная
форма подчиняется ему и использует все средства художественной выразитеьности для
наиболее точной передачи его содержания и формы. В таком случае художественный
образ символизирует архетип в степени подражания либо автаркии. Вторая степень символизации первообраза в художественной форме, выделенная А. Лосевым как игровая,
основана на приобретении ей новых смысловых и чувственных качеств при сохранении своего первоначального смысла. Художественный образ посредством символизации
второй степени приобретает ироничный, а, зачастую, бурлескный характер, выражаемый средствами апелирования, реминисцирования либо аллюзионирования природных,
исторических, технократических, абстрактных и иных форм. Изолированность смыслов
художественного образа от “текучести чувственных фактов... и от абстрактных, затверде27

лых, мертвых понятий с их системой, наукой, формулами и иного...” [5: 112] определяет
третью – наивысшую – степень его символизации. Именно на этой стадии символизации
художественный образ приобретает иносказательный характер. Иносказательная форма
может быть представлена метафорой, алегорией, символами и иными видами образного
выражения смысла. При этом независимо от степени символизации художественному
образу всегда свойственна архитипичность.
Отсылая к архетипу, архитектурная форма моделирует программу действий человеческого общества, направленную на решение задач сохранения или преобразования
существующего культурного пространства. Посредством символизации архитектура
“говорит” с человечеством, иногда, даже “кричит” о приоритетных задачах общества,
глобальных проблемах эпохи. Трансляция архитектурных кодов через отсыл к архетипу выражается символизацией всей структуры художественного образа, в которой базисным элементом выступает форма. Однако коммуникативные качества архитектуры,
имеющие символическую основу, заложенную в художественном образе, порождают
вариативность дешифровки кодов. Именно поэтому для декодирования архетипа художественного образа архитектурного объекта необходимо раскрыть парадигму архитектурной формы.
Художественные образы современной архитектуры непримиримо выражают общественное отношение к проблеме окружающей среды. Ретрансляция художественных
идей, воплощенных мастерами в художественных образах зданий или сооружений, порождает диалогичность архитектуры с обществом, призывая его откликнуться на глобальные проблемы современности. Автаркия форм природного мира в современной
архитектуре стала наглядным выражением экологической проблемы. Спиралевидные
композиционные оси построек (Комплекс выставочной галереи и концертного зала с
паркингом для автомобилей в Матозиньюш, Партугалия, арх. Э. Сото Моура, 1998 г.;
дом “Лесная спираль” в Дармштадте, Германия, арх. Ф. Хундертвассер, 1998–2000 гг.),
волнистые “морские” линии очертаний архитектурных форм (Новая художественная галерея в Штутгарте, Германия, арх. Дж. Стирлинг, М. Вилфорд, 1977–1984 гг.), лишенные четких контуров формы, имитирующие образы облаков (проект “Расплывающегося
здания” в Ивердоне-ле-Бейне, Швейцария, арх. Э. Диллер, Р. Скофидио, 2000–2002 гг.),
получившие распространение в практике проектирования и строительства последней
четверти ХХ – начала ХХІ в., стали не только свидетельством констатации природных
катоклизмов, но и предупреждением человечества угрозы нарушения гармоничного сосуществования с природой.
Отголоском проблемы таяния льдов, вызванного глобальным потеплением, явились
“осколки льдин” в городской ткани, образы айсбергов. Интерпретация проблемы таяния
ледников в современной архитектуре средствами формы или “холодных” металлических
конструкций, “ледяных” кристально прозрачных материалов получила отражение в разных уровнях символизации. Но независимо от того, как трактуется проблема – с помощью образов-“портретов” или иконографических знаков (молодежный центр “Айсберг”
в Минске, Беларусь, арх. В. Барехов, 2007 г.) либо образов-символов, абстрагированных от своих архетипов (Лондонская мостовая башня, Англия, арх. Р. Пиано, 2009 г.;
проект офиса Белорусской калийной компании в Минске, Беларусь, арх. О. Воробьев,
О. Паршина, А. Воробьев, 2008 г.), – символизация разных уровней выражает програм28

му действий человечества, направленную на создание экологической среды, утверждает
концепцию эко-архитектуры.
Стремление зодчих создать экологически чистую и безопасную среду жизнедеятельности человека привело к распространению архитектурных форм, заимствованных из
органического мира. Образы флоры – огурцов (башня “Swiss Re” (“Карнишон”) в Лондоне, Англия, арх. Н. Фостер, 2003 г.), кактусов (дом-“кактус” в Роттердаме, Нидерланды, арх. Б. Хюген, Дж. Джагерс, 2006 г.), апельсинов (проект многофункционального
комплекса “Апельсин” в Москве, арх. Н. Фостер, 2008 г.), фауны – собак (дом-“собака” в
Коттанвуде, штат Ойдахо, США, арх. Д. Салливан, Ф. Конклин, 2004 г.) и иных природных форм стали выражением идеи максимально приблизить современного городского
жителя к природе. Пропаганда бионической архитектуры сопровождалась тенденцией
уподобления природным формам, буквальным их воссозданием, имитацией характерных черт. Одним из распространенных архитектурных образов, выражающих идею создания комфортной экологической среды, стало птичье гнездо, символизирующее культ
домашнего очага, уюта (Пекинский национальный стадион “Птичье гнездо”, Китай, арх.
бюро “Герцог и де Мерон”, 2003–2008 гг.).
Наровне с развитием свойственных сомой природе зодчества вопросов – утилитарности, формообразования, пространственной организации и иных, современная архитектура исследует новые пути рационального использования природных ресурсов при
единовременном решении задачи ослабления воздействия на экологию планеты. Применение новых технологий в строительстве открыло новые возможности создания и активного использования альтернативных видов энергии, такх как солнечная – одного из
значительных достижений тысячелетия [6: 382].
Вместе с выражением актуализации проблемы охраны окружающей среды архитектурная бионика средствами символизации отражает идею самодостаточности построек.
Так, например, проект Испанского павильона на выставке “Экспо 2008” в Сарагосе (Испания, арх. Ф. Мангадо Белоки, 2008 г.) реплицирует идею тополиной или бамбуковой
рощи на водной глади. Архитектурно-пространственную композицию определяют плоскости воды, с которой поднимаются керамические опоры, и крыши, между которыми
циркулирую потоки энергии, позволяющие решить вопросы вентиляции и кондиционирования воздуха [7: 41]. Образ рощи создается в проекте с помощью экологической энергосберегающей конструкции “керамического леса”, который образуют вертикальные
трехметровые металлические стержни с керамической плиткой. Сами стержни вмещают
железные трубы, по которым циркулирует вода, что позволяет сохранить необходимую
влажность и температуру.
Единовременной решение проблемы охраны окружающей среды и энергосбережения породило появление новых архитектурных форм – геодезических куполов, впервые
предложенных архитектором Б. Фуллером в 1960-х гг. Прозрачный купол, символизирующий небосвод, позволяет адаптировать постройку к окружающему ландшафту. Геодезические купала являются “витриной глобального биологического разрушения, которое
ставит человека в зависимость от растительного мира” [8: 330]. Такие прозрачные купала, использованные в проекте “Эдем” в Сан-Остеле (Великобритания, арх. Н. Грмшоу,
1998–2000 гг.), представляют наполненные воздухом подушки, выдерживающие порывы
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ветра и высокую температуру, являются системой самоохлаждения и самоочищения, не
нарушающей гармонию с природной средой.
Вместе с символизацией проблем экологии, энергосбережения в современной архитектуре художественно-образное выражение получили идеи технизации, коммуникативности, мобильности. Реминисценция образов архитектуры 1910–1930-х гг., поэтизирующих формы современной техники, способствовала расширению знаково-символического языка архитектуры последней четверти ХХ – начала ХХІ в., основанной на ассоциативности. Как отражение духа постиндустриальной эпохи в середине 1970 – 2000-х
гг. вновь получили распространение архитектурно-художественные формы кораблей,
самолетов, дирижаблей, автомобилей (учебный корпус архитектурно-строительного
факультета БНТУ в Минске, Беларусь, арх. И. Есьман, В. Аникин, 1983 г.; аэровокзал
в Бресте, Беларусь, арх. В. Арсеньев, О. Ляшук, В. Кескевич, Р. Шилай, В. Гопиенко,
1985 г.; гостиница “Бурж аль Араб” в Дубаи, ОАЭ, арх. Т. Райт, 1994–1999 гг.; Кунсткамера в Граце, Австрия, арх. П. Кук, К. Фурнер, 2002–2003 гг.; “Автомобильный дом” в
Зальцбурге, Австрия, арх. М. Воглрейтер, 2004 г.).
Многогранность художественного языка современной архитектуры открыла новые
возможности художественно-образного выражения идей и способствовала трансформации традиционного представления о стилевой интерпретации образов в пользу образовсимволов. Транслируя посредством кодированных символов художественную идею, художественные образы современной архитектуры явились генераторами общественного
отношения к глобальным поблемам человечества, предвосхищая программу действий
по их решению. Символика художественных образов архитектуры постиндустриальной
эпохи, поэтизирующих формы органического и технократического мира, стала свидетельством трепетного отношения общества к достижениям современной цивилизации,
укрепления межкультурных связей с целью выработки общих подходов к решению актуальных общественных проблем.
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ПОНЯТТЯ «АНТИЕСТЕТИКА»: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
У статті визначено передумови появи поняття «антиестетика». Зроблено огляд
проявів «антиестетики» у художній літературі та інших видах мистецтва. Подано обґрунтування доцільності використання поняття «антиестетика» у літературознавстві.
Ключові слова: категорія, естетика, антиестетика, модернізм, постмодернізм.
В статье изложены предпосылки появления понятия «антиэстетика». Сделан обзор проявлений «антиэстетики» в художественной литературе и других видах искусства. Подано обоснование целесообразности использования понятия «антиэстетика»
в литературоведении.
Ключевые слова: категория, эстетика, антиэстетика, модернизм, постмодернизм.
The article presents the background appearance of the concept “anti-aesthetics”. A review
of manifestations “anti-aesthetics” in fiction and other arts. The substantiation of the feasibility
of using the term “anti-aesthetics” in a literary criticism.
Key words: category, aesthetics, anti-aesthetics, modernism, postmodernism.
Вивчення нового явища в науці починається з його називання. Називання передбачає
введення в науковий обіг нового поняття. Це поняття має відображати суттєві реальні
особливості явища. В іншому випадку воно перетворюється на порожнє і втрачає зв’язок
з об’єктом свого називання. Точне називання явищ сприяє науковому обґрунтуванню
доцільності введення нового поняття в науку. Тому введення нового поняття і надання
йому статусу загальноприйнятого є складним і тривалим процесом. Це стосується і літературознавства, в якому навіть визнані поняття зазнають суперечливих інтерпретацій
(наприклад, «ліричний герой»).
Г. Сивокінь вважає, що здобутки у вирішенні теоретико-методологічних проблем
сучасного літературознавства будуть представлені в роботах майбутніх істориків літератури, «тоді як “чистий” теоретик у ситуації сьогодення опиняється перед необхідністю
розпізнавати ці проблеми в живому національному літературному процесі, ставити відповідні питання і по можливості давати на них відповіді» [1: 40]. На думку науковця,
однією з проблем української літератури є проблема «естетичного плюралізму в українській літературі, стимульованій для різкого оновлення національним відродженням» [1:
67]. Ця концепція, на думку дослідника, мусить стати вихідною для подальшого розвитку літературознавства. Він передбачає, що після її впровадження «багато що доведеться
ревізувати, а з другого боку, – доповнювати, наділяючи правами й авторитетом тих, хто
сповідував іншу, не канонізовану естетику» [1: 68]. Неканонізованість естетики може
бути пов’язана або з невідповідністю вимогам панівної ідеології або із суперечністю літературній традиції. Останнє притаманне мистецтву другої половини ХХ–початку ХХІ
ст., що породжує ряд питань стосовно альтернативності або заперечення традиційних
естетичних цінностей.
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Такі питання дозволяють констатувати відхід від класичної естетики в мистецтві модернізму та постмодернізму. На думку В. Бичкова, їй на зміну повинна прийти некласична, або нонкласична естетика. Її характерними рисами є: зникнення предмета естетики,
«відставка» «традиційних естетичних категорій», використання понять, «більшість яких
у класичній естетиці були не лише маргінальними, але часто загалом не попадали в естетичне поле» [2: 82]. Науковець називає прикладами таких понять лабіринт, абсурд,
жорстокість тощо. Не можемо погодитися з критиком стосовно «відставки» «традиційних естетичних категорій, оскільки «потворне» та «низьке» також належать до основних
естетичних категорій. В. Мовчан констатує, що «естетичне втратило свій предмет – мистецтво, підмінивши його удаваними цінностями або антицінностями» [3: 311]. Оскільки
представники деяких радикальних модерністських напрямків заявляють, що своєю творчістю вони заперечують мистецтво, однак їхні твори придатні до естетичного сприйняття, то, на нашу думку, не лише мистецтво є предметом естетичного. Ми вважаємо, що є
підстави говорити не лише про деяке відхилення, задеклароване префіксами не-, нон-, а
й про появу повноцінного явища, яке можна охарактеризувати поняттям «антиестетика».
Поява поняття «антиестетика» обумовлена, з одного боку, функціональним навантаженням префікса анти-, який «прикметниковим основам надає словотвірного значення
заперечення, протилежності, протидії» [4: 215]. Префікс анти- «виділено з запозичених
слів типу антитеза, антихрист, які походять з грецької мови або були утворені пізніше з
грецьких елементів; гр. άυτι – «проти-» [5: 76]. Звідси, близьким за значенням до префікса «анти-» виступає український префікс проти-. У деяких випадках вони є взаємозамінними (наприклад, протимікробний і антимікробний). З іншого боку, ми будемо використовувати префікс «анти-» з огляду на такі чинники: по-перше, сфера використання
(публіцистичний, науковий стилі), по-друге, вищий ступінь абстрагованості значення
цього префікса (Г. Віняр), по-третє, специфікою поняття «естетика».
Метою цього дослідження є обґрунтування доцільності використання поняття «антиестетика» в літературознавстві.
Передумови появи поняття «антиестетика» закладені в мистецтві авангарду «Нової
хвилі» у другій половині ХХ ст. Цей художній напрямок декларує «радикальну відмову
від класичного розуміння творчості і перехід до трактування художнього твору як не
втіленого в матеріалі» [6: 522]. Авангард «Нової хвилі» реалізується в таких художніх
напрямках, як «ABC»-art і концептуальне мистецтво.
Найбільшої популярності перший напрямок зазнав наприкінці 1960-х років У
його програмі закладена анти-декоративність, анти-психологізм «антискульптурність»
(Л.Р. Ліппард). Відкритість форми фігур представників «АВС»-art для змісту реципієнтів
закладена в самій назві напрямку. Оскільки «продукт творчості не повинен представляти
собою, згідно програмної презумції «А.[BC]»-А.[rt], навіть мінімальної художньої цінності» [6: 8], то можна говорити про наявність у мистецьких творах цього напрямку рис
«антиестетики». «АBC»-art передував розвитку концептуального мистецтва.
Концептуальне мистецтво засвідчило свою появу презентацією 1969 року «у новій
галереї С. Сігелауба» [6: 380]. Це мистецтво ще називають «мистецтвом антиоб’єкту»,
оскільки його естетична програма передбачає, що «мистецтво не має нічого спільного з
будь-яким конкретним об’єктом (Д. Хюблер)» [6: 381]. Представники концептуального
мистецтва відмовляються від традиційних матеріалів для реалізації своїх творчих заду32

мів, натомість вони використовують фотоматеріали, креслення, схеми, лінгвістичні засоби. Їхні твори містять ідеї, які глядач не повинен побачити, а повинен відчути. Відчуття
людей співвідносяться з певними категоріями естетики чи антиестетики.
Тенденції проявів «антиестетичного» в мистецтві авангарду підкреслює В. Крючкова: «Якщо класичне світорозуміння (при всіх неминучих модифікаціях, обумовлених
історичним розвитком) у цілому орієнтувалась на людину і на вищі можливості її морального, інтелектуального й естетичного розвитку, у новітніх концепціях людини і суспільства провідними виявляються сили хаосу, жорстокої боротьби егоїстичних інтересів,
темні сфери несвідомого, ентропія незакономірного або, навпаки, чітка організованість
знакових систем і машино подібних суспільних конструкцій» [7: 5]. Дослідниця пояснює
неможливість віднесення модерного мистецтва до некласичного з огляду на його безпрецедентність і самозаперечення.
На період поширення авангарду «Нової хвилі» припадають дослідження, які закладають основи впровадження поняття «антиестетика» в літературознавство. Одним з них
є «Антигерой» Д. Затонського.
Витоки появи антигероя Д. Затонський вбачає в антисоціальній силі буржуазії. Звідси, «звернення до антигероя – доля тих митців, що не в силах розірвати пута буржуазної свідомості» [8: 154]. Такими митцями, на думку науковця, є Г. Грасс, Р. Музіль
та А. Робб-Грійє. Аналізуючи роман Р. Музіля «Людина без властивостей», дослідник
доходить висновку, що «герой цементує твір, антигерой, навпаки, розріджує, розкладає
його, розкладає самою своєю присутністю» [8: 169]. Антигерой може спричинити перетворення роману на антироман. Прикладом останнього, на думку Д. Затонського, є твір
А. Робба-Грійє «У лабіринті» (1960).
Якщо Д. Затонський розглядає лише можливість появи антироману, то пізніші наукові розвідки констатують розквіт цього жанру у французькій літературі у 40–70-х рр.
ХХ ст. Крім згадуваного вже Робба-Грійє до нього зверталися Наталі Саррот, М. Бютор,
К. Симон та ін. Термін Ж.-П. Сартра означив вже конкретно існуюче явище, роман Наталі Саррот «Портрет невідомого» (1947). Характерною рисою цього жанру вважається
«експеримент: традиційна класична техніка розповідної прози усувається, натомість застосовуються прийоми безгеройної і безфабульної розповіді» [9: 46]. Художня оповідь
антироману сприяла виникненню шозизму, напрямку, який передбачає фетишизацію
предметів. У творах цього напрямку людина, її духовний світ, перестають бути об’єктами
зображення, тому доцільно називати їх прикладами «антиестетики».
Згідно з поглядами О Киченко, «ХХ століття кардинально змінило акценти: художній
текст вже безпосередньо рівнем свого технічного виконання унаочнив ситуацію розпаду, відтворив соціальний дискомфорт, не пропонуючи ніяких рецептів щодо відновлення
втраченої гармонії: у рамках модернізму, а потім й раннього постмодерну маємо справу
з моментами жанрової дистиляції (історичним романом без історії, соціально-психологічним – без підкресленого соціального конфлікту чи етичного “уроку” тощо)» [10: 99100]. Таким чином, дослідник ще раз підкреслив вплив суспільних процесів на жанрову
модифікацію модерних і постмодерних творів. Однак, якщо О. Киченко в цілому оцінює
цю модифікацію як еволюцію, то мотиви розпаду, дискомфорту, дисгармонії дозволяють
говорити про «антиестетичні» тенденції мистецтва ХХ-ХХІ ст.
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Т. Гундорова і Л. Тарнашинська мають протилежні точки зору стосовно стану постмодернізму в Україні [11], що поглиблює інтерес до явищ постмодерну, який, очевидно, перебуває все ще в процесі розвитку, принаймні на вітчизняних теренах.
Сучасні літературознавчі дослідження постмодерних творів представляють концепцію «антитеатру», автором якої є Я. Голобородько. В її основі лежить розуміння дослідником функції слова у творах Леся Подерв’янського як гри. Грою виступає і жанрова
класифікація творів, їх назви, мова, склад дійових осіб, представлення персонажів. На
думку Я. Голобородька, «оголеною і безпосередньою мовою свого “антитеатру” Лесь
Подерв’янський неначе вирішив довести й оприлюднити, що будь-якому канонові завжди можна протиставити антиканон» [12: 156]. В. Єшкілєв говорить про контркультурність персонажів творів Подерв’янського, яка полягає у «межовій травестизації
хрестоматійних образів радянської класики та авторитетів ТР-дискурсу [тестаментарнорустикального дискурсу]» [13: 96]. Варто зазначити, що художній метод творчості Леся
Подерв’янського не набуває масштабів літературного напрямку як це притаманно для
мистецьких концепцій 1960-х рр.
Безпосереднє звернення до «антиестетики» наявне в дослідженні Г. Улюри. У ньому
вона, спираючись на міркування Л. Ірігарей, називає компоненти антиестетики: оцінка жінками-письменницями картин патології як «жестів необхідної відвертості, що має
привести до набуття особистісної та групової ідентичності»; право «на нову культурну
роль жінки»; «акцентуація страждань і каліцтва»; «повернення до предвічних образів
«жіночого начала» [14: 68]. Спостерігається певна суперечність у концепції «антиестетики» Г. Улюри, яка декларується як естетична норма в російській жіночій прозі 1990-х
років, а потім мова йде про порушення норми, але не зазначено, якої саме. Ставиться під
сумнів сама ідея норми.
На думку дослідниці, «антиестетика» жіночого тексту, що агресивно й дидактично
суперечить формулам переживання прекрасного, водночас указує на розрив (частіше –
на можливість розриву) між “ритуалами” насильства і виробництвом сакральних значень, та виробляє ці самі сакральні значення як гендерно опозиційні, передусім завдяки
тому, що наочно відбиває прямий зв’язок між актами насильства і процесами творення оцінки» [14: 69]. У даному випадку засвідчується доцільність використання поняття
«антиестетика», оскільки спостерігається чітка протидія об’єктам значення. Втіленням
цієї протидії виступає перенесення акценту на «потворне» у художньому тексті. Це зумовлює так званий «чорнушний» підхід у творчості письменниць. «Чорнуха» є одним з
ключових понять у визначенні «антиестетики» російської жіночої прози кінця ХХ ст. Її
поява і характерні риси пов’язуються зі зникненням радянської дійсності. Також авторка
статті акцентує увагу на дослідження у галузі постмодерної естетики. Зокрема, наводяться погляди М. Уоліса стосовно естетичних категорій. Зазначено, що він «запропонував розмежувати м’які і жорсткі естетичні цінності й зарахував до другої групи шокове,
відразливе, зауваживши систематичну підміну “м’яких” естетичних цінностей (таких як
прекрасне, піднесене тощо) жорсткими» [14: 77]. Однак, естетична оцінка належить до
категорій естетичної свідомості (В. Панченко [15]), натомість «прекрасне», «піднесене»
є метакатегоріями естетики. Таким чином, має сенс розмежовувати саме метакатегорії.
Розмежування категорій естетики та антиестетики передбачає розуміння того, що
поняття «естетика», як правило, використовується як назва науки, яка, у залежності від
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визначення, передбачає врахування або всіх естетичних категорій (Левчук [15], Мовчан
[3]) або лише деяких (Георгіївський [16], Якоб [17]). В останньому випадку мова йде про
«витончене» і «прекрасне». Л. Сморж дає обґрунтування такій неоднорідності визначень, пояснюючи її діалектикою побутового сприйняття і наукового розуміння. Побутове
сприйняття описується реакцією людей на слово «естетика», яка «викликає думку про
щось красиве, світле, приємне» [18: 6]. Літературознавча наука оперує поняттями, для
яких також характерна подібна багатозначність, але ціла низка понять має хоча б одне
позитивне значення. Наприклад, «характер», «духовність». Одне зі значень поняття «характер» лише підкреслює домінування у людини рішучості, наполегливості, цілеспрямованості тощо, а поняття «духовність» – доброти.
Реалізація функцій естетики базується на естетичних категоріях [18]. Під поняттям
«естетичні категорії» ми будемо розуміти «найзагальніші та найістотніші поняття естетичної теорії, духовні моделі естетичної практики, естетичного освоєння світу» [15: 67].
Однак, це визначення передбачає надання переваги позитивним поняттям з огляду на їх
духовність.
Естетичні категорії проявляються в системі. Одним з варіантів такої системи є діалектичний ряд протилежностей: «прекрасне – потворне, піднесене – низьке, трагічне
– комічне» [3: 412]. Детально охарактеризовані властивості і функції єдності протиріч
на прикладі музичного мистецтва у праці В. Одоєвського: «у музиці слідування двох
співзвуч або неспівзвуч роздирає слух <…>. У подальшому розвитку співзвуччя і неспівзвуччя виступають під виглядом двох родів співзвуч: твердих і м’яких <…>. Вони
обидва відповідають двом началам наших чуттів: веселому та сумному» [17: 158]. Таким
чином, гармонія звуків приносить слухачу насолоду, а дисгармонія – роздратування.
Культурно-історичний досвід людини, її переживання, потреби та засоби їх задоволення сприяють розмежуванню категорій естетики, які містять елементи духовності, та
категорій антиестетики, для яких характерна антидуховність: естетичне – антиестетичне, прекрасне – потворне, красиве – огидне, високе – низьке, досконале – недосконале,
трагічне – комічне, героїчне – антигероїчне, ідеал – антиідеал, гармонія – хаос, міра – неспівмірність, симетрія – асиметрія.
Чітке розуміння виявів естетичних категорій у творі літератури дозволяє простежити
їх модифікації, аналізуючи які, літературознавець матиме можливість говорити про еволюцію окремого літературного явища або про появу нового явища. Наприклад, це може
стосуватися жанрової своєрідності творів, тому що, як зазначено у посібнику К. Фролової та В. Галацької, «всі особливості будь-якої естетичної категорії найбезпосередніше
виявляються в жанрі, який сконцентровано втілює їх» [19: 25]. Читачі оцінюють персонажів та дійових осіб літературних творів через призму естетичних категорій. Їх нівелювання призводить до втрати твором своїх змістово-формальних особливостей, оскільки
«естетика твору є не чим іншим, як сукупністю найузагальненіших ознак всього змісту твору взагалі і кожної його складової частини зокрема» [20: 6]. Це, у першу чергу,
стосується драматургії, для якої визначальними є категорії «трагічне», «драматичне»,
«комічне». Твір, в якому відсутній естетичний вплив залишає читача байдужим, а значить, не виконує жодну зі своїх основних функцій. У постмодерній літературі наявний
естетичний вплив, її персонажі та дійові особи наділені особливостями, що є характерними рисами хоча б однієї естетичної категорії. Однак, ці аспекти мають в основному
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негативні прояви: у читачів – це сум, розпач, зневага, відчуття загрози, абсурду; у характерах – огидне, низьке, комічне, дисгармонійне тощо. Таким чином, антиестетикою
твору є система негативних, з точки зору класичної естетики, естетичних категорій, які
заперечують його пафос.
Отже, виникненню поняття «антиестетика» сприяли мовознавчі, літературознавчі та
мистецькі передумови. Зокрема, провідна роль належить функціонуванню вже сформованих понять «антигерой», «антироман», «антитеатр». Повноцінне входження поняття
«антиестетика» в літературознавчий обіг пов’язане з окресленням його категоріального
апарату. Нами визначено, що цими категоріями є антиестетичне, потворне, низьке, комічне, хаос, неспівмірність, асиметрія, антигероїчне тощо.
Подальша розробка проблематики «антиестетики» передбачає окреслення її категорій з інших напрямів естетичної теорії та встановлення чітких критеріїв для її визначення в художніх творах.
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АКВАРЕЛЬ У ПОЕТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Г. МАЗУРЕНКО:
ПРОБЛЕМА МІЖВИДОВИХ КОНТАКТІВ
Статтю присвячено проблемі синкретизму художнього мислення Г. Мазуренко, що
виявляється в тісному взаємозв’язку поезії та живопису в її творчості. Розглядається
проблема імітації акварелі як малярської техніки в ліриці авторки. З’ясовується семантика кольорової гами.
Ключові слова: міжвидовий синкретизм, живопис, акварель, колористика.
Cтатья посвящена проблеме синкретизма художественного мышления Г. Мазуренко, проявляющегося в тесной взаимосвязи поэзии и живописи в её творчестве. Рассматривается проблема имитации акварели как техники живописи в лирике автора.
Выясняется семантика цветовой гаммы.
Ключевые слова: межвидовой синкретизм, живопись, акварель, колористика.
The article deals with the problem of syncretism of artistic thinking of G. Mazurenko,
manifested in the close relationship of poetry and painting in her works. We consider the problem of imitation of watercolor as a technique of painting in the poetry of the author.
Key words: interspecific syncretism, painting, watercolor, coloring.
Творчість Г. Мазуренко є яскравим виявом міжмистецького синкретизму, відображає
багатовекторність мистецьких пошуків авторки – у літературі, живописі, скульптурі, музиці. Синтетичність художнього мислення письменниці відзначали М. Неврлий, М. Сла© Саприкіна А.Г., 2011
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бошпицький, В. Просалова, Р. Доценко, Л. Міщенко, Т. Салига та ін. Утім, проблема
міжмистецького інтеракціонізму в її творчості ще не знайшла глибокого висвітлення.
Особливу увагу в поезії Г. Мазуренко привертає рецепція живопису. Вплив образотворчого мистецтва позначився на назвах її збірок, циклів, окремих поезій. Г. Мазуренко виявила себе талановитим майстром пензля, про що свідчать неодноразові виставки
її малярських творів в Англії, Ісландії, США, Пакистані та ін. Окрім цього, вона була
викладачем образотворчого мистецтва, блискучим знавцем європейської живописної
традиції, уміла тонко сприймати й реагувати на мистецькі шедеври, що служили для
неї джерелом натхнення, пробуджували нові творчі задуми („Портрет Ван Гога”, „Перед
картиною Рериха”, „Христос і Леонардо да Вінчі”, „Малюнок Ікано Гоойя” тощо).
Специфіку образотворчого мистецтва авторка схарактеризувала образно: „І мова
барв для вуха неприступна” [1: 49]. Цим поетеса намагалася підкреслити, що живопис
вирізняється особливою мовою, яку треба вміти читати зором, володіти своєрідним візуальним кодом сприйняття. Г. Мазуренко майстерно малювала не лише пензлем, а й
словом.
Захоплення малярством продемонструвала вже перша поетична збірка „Акварелі”
(1926), назва якої є своєрідним маркером, що відсилає реципієнта до іншої художньої
системи в пошуках розкриття її cмислу. Збірка була високо оцінена О. Грицаєм, який
одним із перших відзначив творчу оригінальність поетеси. Назва збірки, продиктована
малярським хистом, була адекватною для вираження цілого спектру вражень і відчуттів.
В „Акварелях” простежується розгортання й боротьба настроїв, поезія насичена колористичними образами, які несуть вагоме смислове навантаження.
Мета цієї статті – з’ясувати, як корелює поетична збірка Г. Мазуренко „Акварелі” з
відповідною технікою живопису, відстежити широкий діапазон відчуттів, настроїв, переживань, актуалізованих у збірці, розкрити функціонально-естетичне навантаження колористичних образів.
Як художник Г. Мазуренко намагалася відмовитися від контуру в живописі, очевидно, через те, що він лише окреслює зовнішню форму предмета. „Головною причиною
відхилення Г. Мазуренко від засад стилізаторської роботи в графіці, – вважає Р. Яців,
– був неприйнятний для неї раціоналізм, насильна рівновага душі, підкорення емоцій
суворій композиційній логіці” [2: 171].
Для того, щоб увиразнити зображення, передати найтонші нюанси навколишнього
світу за допомогою кольору, авторка звертається до акварелі: „Чи можна так малювати,
щоб не було контуру?” – запитала я в проф. Лісовського. Виявилось, що це в графіці
неможливо і я покинула її за це, перейшла до акварелі, про яку навіть видала мою першу збірочку віршів. У них я теж шукала недомовлене, без плям і твердих контурів” [3:
8]. Кольорові полотна стають адекватними у відображенні широкого діапазону настроїв, складного психічного стану, внутрішнього драматизму, зумовленого втратою надії на
відродження УНР, вимушеною еміграцією, особистими переживаннями. Своїми картинами авторка прагнула органічно продовжити поезію.
Акварелі Г. Мазуренко відзначаються складністю сприйняття, що вимагає від реципієнта актуалізації додаткових знань у декодуванні зашифрованого змісту. „Її рисунки,
акварелі, – зазначає Р. Яців, – опираються на зовні важковідчитні асоціативні ідеї. Можна
допустити, що в окремих випадках вони розвинулись з її власних поетичних метафор”
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[2: 171]. Тому первинним виявляється вербальне повідомлення, що потім знаходить своє
завершення у візуальному.
Визначаючи специфіку акварелі як техніки образотворчого мистецтва, Н. Дмитрієва
зауважує: „Акварель вимагає від художника певної швидкої роботи, „снайперського прицілу”, вона не допускає, подібно до олії, копіткого обрамлення й багатошарового покриття поверхні. Уже це наштовхує на шлях економної узагальненості: необхідно відразу,
швидко, рішуче подати кольоровий образ цілого, мальовниче враження від нього, побудоване на співвідношеннях, не затримуючись на ретельній обробці форми і фактури”
[4: 280]. Отже, акварель як техніка живопису передбачає вияв швидкої реакції художника, який прагне миттєво відтворити навіяні певним предметом або явищем враження, намагається тонко, витончено й делікатно висловитися мовою фарб, відтінків, світлотіней.
Акварель як літературний жанр передбачає змалювання безпосередніх вражень у
тонких пластично-зорових образах. Г. Мазуренко фіксує хвилинні переживання, миттєві
враження, складні перебіги настроїв і відчуттів, діапазон яких досить широкий. „Концепція ліричного сюжету збірки „Акварелі”, – писав Т. Салига, – часто будується на своєрідних антитезах настроїв, тобто на тому реальному матеріалі, з якого складалися будні
авторки, її еміграційна доля” [5: 214].
Збірку відкриває цикл „Настрої”, назвою якого акцентується особлива увага на емоційних переживаннях і враженнях. Вірші циклу поступово розкривають напружений і
амбівалентний почуттєвий світ ліричної героїні. Домінуючим мотивом стає туга за втраченою Батьківщиною. Поразка в національно-визвольній боротьбі, вимушена еміграція
потребували ретельного художнього осмислення, до якого вдавалися поети Празької
школи, зокрема й Г. Мазуренко. „Учорашня” трагедія української державності не викликала в її поезії ані „безплідного скигління”, ані „безплідного мрійництва” (за Д. Донцовим). Цим настроям Г. Мазуренко протиставила „гострість сміливої рефлексії”, яку О.
Грицай назвав характерною особливістю її поезії. Гострота емоційної реакції виявилася
насамперед у неоромантичному подоланні болісного протистояння між трагічною дійсністю та гармонійним світом волі. У згадках про Вітчизну превалюють ностальгійні
настрої, що не переростають у меланхолійні: „Світе любий, таємний, далекий, / Так, як
зоряні ночі Вкраїни, / Як лелека в ту світлу країну, / Я полечу туди, як лелека. / Є той
світ! Є ті зоряні люде, / Що душа в них, як казка красива! / Люто грудьми розіб’ю я сиві,
/ Сиві хмари зболілими грудьми! / Тут так тісно. Так тепло. Так спляче. / Рвуся марно,
як птиця у клітці, / Мряче дощ на прив’язані крильця / І сміється із мене, і плаче” [1:
41–42]. У цій поезії лірична героїня порівнює себе з полоненим птахом, що намагається
вирватися з чужини, розбити хмари і полинути в рідну землю. Атмосферу трагічного
суму за Батьківщиною посилює образ дощу, який навіює мінорний настрій.
Образ утраченої Вітчизни авторка вимальовує своєрідно, поєднуючи зорові, дотикові й нюхові враження, що викликають асоціації з Україною: „Чебрече, любий, кучерявий,
/ Колючі пахощі твої / Проникли серце. Серце в’яне / І п’є жадібно пелюстки. / Чебрече!
День який веселий, / Козаче, любий степовик, / Який у тебе чуб дебелий! / Який мережаний квітник!” [1: 42]. У цьому вірші флора чужини пробуджує спогади про Україну.
Водночас лірична героїня не може остаточно прийняти пейзаж чужини: „Степи далекі.
Гину, гину. / Чебрець…полинь… і реп’яхи, / Такі то милі на чужині, / Такі хороші і лихі”
[1: 42]. Прийом апосіопези (умовчання, раптового обривання фрази) посилює відчуття
драматизму, туги за рідною землею.
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Вагоме смислове навантаження у збірці „Акварелі” належить колористичним образам, що відзначаються багатством і розмаїтістю. Актуалізація кольору в художньому
творі є одним із найпоширеніших засобів навіювання зорових образів. Називання кольорів пробуджує в реципієнта відповідні асоціації, спонукає до віднайдення необхідної
семантики, співвіднесеної з тим чи іншим колоративом. Усі кольори, що зустрічаються
у збірці, є поліфункціональними: допомагають передати найтонші нюанси в змалюванні природи, увиразнити контрастність зображення навколишньої дійсності, символічно
розкривають широкий спектр настроїв і відчуттів ліричної героїні.
Особливе функціонально-естетичне навантаження в циклі „Настрої” мають синій і
чорний кольори. Синій колір увиразнює меланхолійний настрій, передає відчуття ностальгії, трагізму самотньої душі: „Серед людей, як у пустелі. / Душа – залишена оселя.
/ Меланхолійні акварелі / У серці, нібито в постелі / Поснули любо. / Чому, чому, як у
могилі, / Даремно кличу, трачу сили, / А мрії, як пташки безкрилі, / В безмежнім одчаї
застигли / І чують згубу? / Одне, одне лише проміння, / Проміння щире в ніч осінню! /
Нема. І гостро, як провину, / Зі серця душать тіні сині / Краплини грубі” [1: 43]. Однак найчастіше синій колір у поезії Г. Мазуренко символізує недосяжність далекої мрії,
марево, пов’язане з Україною: „За днем потягне ніч, / Розпатлана, байдужа. / Душе
моя недужа, / Спочинь. Покинь. / Тебе знова пригорне / Утома. Час. Засни. / Голублять
сині сни, / І кличе ніч...” [1: 43]; „Чи ти прийдеш, синє, синє літо? / І чи будуть вії зір
мигтіти, / Як колись у мавки / Золотисті очка, / Зверху нам?” [1: 45]. Отже, синій колір
увиразнює сподівання на кращу долю, очікування бажаних змін, плекання мрії про повернення в Україну.
Чорний колір зберігає традиційну семантику, символізує відчуття настороженості,
страху, нестерпної туги, підкреслює пригнічений стан героїні: „Чорний, як ночі, / Вітер
регоче, / Cунеться сум” [1: 44]. Увиразнення трагічних передчуттів, внутрішнього драматизму героїні досягається парономастичною конструкцією („сунеться сум”).
Г. Мазуренко виявляє себе і як талановитий пейзажист, який уміє вишукано малювати словом, передавати найтонші деталі в зображенні природи. Збірка „Акварелі” розкриває колористичне бачення навколишнього світу авторкою. Р. Доценко стверджує, що
Г. Мазуренко на своїх полотнах змальовує не лише зовнішній бік дійсності, а й намагається особливим комбінуванням кольорів передати глибокий філософський зміст зображуваного, що полягає в осягненні нескінченності духовного буття: „Прикметна риса в її
художніх композиціях, особливо в акварелях, вільна гра барв, переливання кольорів, що
засвідчувало не так відтворення зовнішнього світу, як заглиблення в незвідану потаємність природи, яка дарує нам красу і підносить над буденщиною, але спонукає задуматись над незміренністю всесвіту” [6: 4]. „Вільна гра” барв на художніх полотнах авторки
зумовлена впливом малярської техніки В. Ван Гога, творчістю якого вона захоплювалася.
Пейзажні замальовки Г. Мазуренко спонукають реципієнта замислитися над кожною деталлю, штрихом, що відіграють важливу роль у творенні неповторних образів. Авторка
тонко змальовує красу навколишнього світу, оригінально відтворює кожну деталь: „Чорні гори. Сонце сіло. / У тумані сплять ялини. / Водограю біле тіло / По камінню б’є в
долини” [1: 46]. У цьому вірші чорний і білий кольори контрастують, увиразнюючи пейзажну картину. Природа викликає в ліричної героїні захоплення, є джерелом натхнення.
Навколишня краса відроджує духовні сили, допомагає досягти гармонії з собою і світом.
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За допомогою тонких колористичних деталей і оригінальної тропіки авторка змальовує
розмаїття природних явищ: прихід зими, перший сніг: „З неба сиплють білі, білі діти, /
Вони мають сніжні, сніжні сіті. / Забіліла травка. / Зимова сорочка. / Сумно нам” [1:
45]; схід сонця: „Лисий місяць у хмарах заплутався, / Час і півневі-сонцю вставати, /
Розпускати косиці крилаті. / Час у небо виходити жати. / Лисий дуже у хмарах заплутався, / А червоний вже птах вилітає, / Ніч-красуню в долину збиває. / Міддю небо від
ясного грає” [1: 46]; змалювання вкритого білими хмарами неба: „У чаші безжурного
неба / Пливла хризантема, пливла / І в озеро чисте із неба / Ронила проміння вона. / То
хтось, ідучи до Едему, / Ту квітку тримав у руці / І в небі свою хризантему / Покинув для
нас уночі” [1: 44]. Словесні полотна Г. Мазуренко вражають яскравою метафоричністю,
вишуканою образністю, несподіваними асоціаціями.
Г. Мазуренко майстерно зображує кожну пору року, однак найсильніші враження в
неї викликає прихід весни. В однойменній поезії ця пора року сприймається ліричною
героїнею не лише як пробудження природи, а й як символ духовного воскресіння: „Зірвалося! Гнеться! Точе! / „Пріч кайдани!” Міць безкрая, / Ліс рокоче, що не хоче! / Що не
хоче? Сам не знає” [1: 46]. Весна порівнюється з чарівним казковим світом: „Опустіли
ліси. Вмерли феї. / Лісунець над водою не грає. / Солов’їні розпещені трелі / Розгубили всі
чари помалу. / Будь здорова, князівнонько весно. / Що нового мені ти принесла?” [1: 42].
Прощання з весною викликає в ліричної героїні відчуття нудьги, смутку, зумовлені закінченням „весняної казки”.
Ностальгійні й меланхолійні настрої доповнюються глибокими особистісними переживаннями, викликаними нещасливим коханням. Лірична героїня переживає особливе
загострення душевного болю, відчай, журбу, руйнування надій на тихе родинне життя,
в якому хотілося знайти розраду й спокій: „Не любиш, не любиш, це знаю. / Ну так що
ж – я від тебе піду. / Не хвилюйся, не нагадаю / Я за тугу свою. / Причепки твої я в
алмази / Оберну та у пісню вплету, / І, як хочеш, тобі за образи, / За твої, подарю” [1:
47]. У циклі „Співи серця” розгортається глибока душевна драма ліричної героїні, викликана смертю першої дитини і розлученням із коханою людиною, тому поезії цього
циклу сповнені настроями розгубленості, безнадії, розпачу. В одному з віршів ліричній героїні здається, шо вона, кохаючи до нестями, уклала угоду з дияволом: „Фантазія
таку страшну, / Таку безумну мала силу, / Що віриться, що бога я гнівила, / Що кликала
на поміч сатану” [1: 49].
Подолавши низку тяжких випробувань, лірична героїня усвідомлює тернистість
власного шляху, вона готова впевнено нести хрест, твердо відстоювати свою гідність:
„Відійдіть. Відійдіть. Я Вас прошу! / Ви не знали, що в жінки є честь? / Не для інших –
для себе я ношу / Добровільно обібраний хрест” [1: 47]. Небажання коритися обставинам
спонукає обрати життєствердну позицію: „Ви чуєте. Я хочу жити! / Шукати і таки
знайти!” [1: 47]. У боротьбі з трагічними відчуттями, зумовленими внутрішніми душевними колізіями, народжується творче кредо Г. Мазуренко: „Пристрасно стиснений ріт.
/ Дотик недобрий до рук. / Тільки б дійти до воріт. / Тільки б не зрадити мук / Хоч і зломитись мені, / Не перенісши борні, / Хоч і загинуть мені – / Все-таки, все-таки ні!” [1:
49]. У складному протистоянні між жорстокістю навколишньої дійсності й душевними
переживаннями ліричної героїні виникає прагнення перемогти трагізм буденності силою
незламної волі. Життєствердна тональність, яку обирає Г. Мазуренко, підтверджує її бажання подолати пригнічений стан, прагнення збагнути вищий сенс буття, істину.
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У циклах „Немовляті” й „До дітей” відчуваються більш радісні настрої, зумовлені
віднайденням втраченого сенсу життя з народженням другої дитини, утверджується стан
відносної рівноваги й душевного спокою ліричної героїні, яка сенс існування вбачає у
вихованні дитини.
Отже, вже перша збірка „Акварелі” (1926) виявила синкретизм творчого обдарування поетеси, уміння вишукано малювати словом, відтворювати широкий спектр емоційних переживань за допомогою гри світлотіней, тонів, яскравої колористики.
До жанру акварелі Г. Мазуренко звертається і в лондонський період творчості, що характеризується радикальною зміною векторів творчих пошуків, тяжінням до сюрреалістичної образності як у поезії, так і в живописі. У збірці „Ключі” (1969) привертає увагу
цикл „Поезії та акварелі”. У цілому збірка супроводжуються репродукціями акварелей
самої авторки, на яких вона зображує переважно пейзажі та натюрморти. Авторські акварелі, що ілюструють збірку, відзначаються „розмитістю” контурів, плавним переходом
ліній. Поетичні акварелі вирізняються помітною зміною настроїв і відчуттів ліричної
героїні. Якщо в празький період відчувалася боротьба з розгубленістю й розпачем, то тут
остаточно викристалізовується тверда життєва позиція самої авторки, яка заглиблюється
в метафізичні основи буття, прагне збагнути сакральний сенс існування, досягти духовного прозріння шляхом наполегливих медитацій: „Радив Вчитель мені: „Розмовляй / До
душі, яка втратила тіло. / Через день, / Через тиждень, знай, / Відгукнеться на слово
– милий…” / Буду думати, поки могила / По одному всіх друзів віддасть! / До душі, яка
втратила тіло / Розмовлятиму ввесь час…” [7: 7]. Г. Мазуренко в цей час захоплюється
східною філософією, релігією (буддизмом і дзен-буддизмом). Тому в її ліриці з’являється
мотив нетлінності духовної сутності людини, метемпсихічного сенсу буття, що являє собою постійне коло перероджень душі, здатної набувати різної тілесної субстанції. Крізь
роки ліричній героїні відкривається справжній сенс існування, що полягає в духовному
самопізнанні.
Художню палітру циклу „Поезії та акварелі” утворюють синій, зелений і жовтий
(золотий) кольори. Наскрізним у поезії Г. Мазуренко знову стає синій. „Синій – колір
небесного простору і моря. У ньому – таїна пізнання світу. Символізує чесність, добру
славу, вірність” [8: 473]. У лондонській ліриці Г. Мазуренко синій колір стає символом
постійності, сталості, спокою, очищення, звільнення від внутрішніх протиріч, набуття
мудрості й досвіду, міцної життєвої позиції: „Сурми грають у довгій траві, / Синьота
свій розплескала ковшик. / Що боятись! Не бійся живи! / І прощати, прощай – поборовши. / Півголосом шумить / очерет / І вуста розтягає / в усмішку / Там, де жах, там відвага… / Вперед! / А заснеш / і надовго / пізніше” [7: 7]. Синій колір тут також символізує
мрію, поривання до світлих ідеалів.
Авторка засуджує сіру буденність, що спотворює справжню красу довкілля. Словесні картини Г. Мазуренко розкривають захоплення навколишнім світом. Особливого значення набуває жовтий (золотий) колір, якому вона надавала перевагу як художник. Жовтий колір трактується поетесою як символ сонячного світла, життєдайної сили: „Рештки
бруду, сліди помий… / І кульбаба на смітнику / Розгорнула золото вій. / В парках виполять зайду таку!” [7: 9]. У цьому вірші кульбаба викликає асоціації із сонцем за кольором і формою. „Заквітчана золотом стріл”, вона ніби „розливає” сонячне світло по землі.
У поезії „Зелене коло” важливу роль відіграє символічне поєднання зеленого кольору з колом, що є прикладом синестезії – поєднання різнотипних вражень на основі між42

чуттєвого асоціативного зв’язку: „Темна у повені плавня, / Чиркнули весла. Човен. / Де,
між деревами, давнє, / Місяцю, личко твоє? / В коло зелене замкнуло / Ніжну русалки
вуаль. / Чи я в житті потонула? / Чи я поплинула вдаль?” [7: 10]. Зелений колір, як
відомо, символізує розквіт природи, молодість. В енциклопедії В. Войтовича „Українська міфологія” значення цього кольору тлумачиться так: „Зелений (гряний) – у народній
культурі зіставляється з рослинністю, незрілістю, мінливістю, заразом це колір весни,
краси природи. Символізує перемогу над злими силами, воскресіння, надію та радість,
однак інколи наводить тугу… Зелений колір – атрибут „чужого” простору, де живе нечиста сила, куди у замовлянні проганяються злі духи. Він характеризує персонажів народної
демонології: лісовика, русалку, водяника” [8: 473]. У вірші Г. Мазуренко зелений колір
увиразнює містичну атмосферу лісу, сповнену різних духів. Символ кола тут виражає
циклічність, повторюваність життєвих перевтілень ліричної героїні, адже Г. Мазуренко
культивувала мотив реінкарнації, метемпсихічного переживання буття, що виявляється
в постійному переродженні. Тому коло відображає безперервність розвитку світобудови,
нескінченність перетворень людської душі.
Отже, в дебютній збірці „Акварелі” (1926) та деяких циклах, що мають аналогічну
назву, відтворюється широкий діапазон настроїв та емоційних переживань – від ідилічних до трагічних, які поетеса фіксує за допомогою пластично-зорових образів і колористичних деталей. Багата кольорова палітра авторки відображає емоційно-експресивне
ставлення до світу, допомагає візуалізувати власні враження. Колористичні образи Г. Мазуренко, окрім власне описової, виконують і сугестивну функцію, апелюють до фонових
знань реципієнта, викликають різноманітні асоціації. Вірші поетеси завдяки вишуканій
пластиці художньої мови створюють в уяві читача конкретні образи, навіюють зорові
враження. Мовою барв, світлотіней, тонів Г. Мазуренко творить свою художню картину
світу, презентує власне мистецьке світовідчуття. Поетичні акварелі Г. Мазуренко відзначаються динамічністю зображення, адже, як зізнавалася сама авторка, у ліриці вона
прагнула передати те, що не змогла відтворити на картині.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «ПАМЯТЬ»
(на материале английского языка)
В поданій статті подається лінгвістичний аналіз психологічного концепту
«ПАМ’ЯТЬ»-MEMORY в англійській підмові евристики. Аналіз даного концепту здійснюється на науковому рівні в процесі рішення творчих завдань. Були виявлені процесуальний та структурний боки концепту MEMORY.
Ключові слова: евристика, «пам’ять», концепт, лінгвістичний аналіз.
В данной статье представлен лингвистический анализ психологичесго концепта «ПАМЯТЬ»-MEMORY в английском подъязыке эвристики. Анализ данного концепта рассматривается на научном уровне в процессе решения творческих задач. Были
выявлены процессуальная и структурная стороны концепта MEMORY.
Ключевые слова: эвристика, «память», концепт, лингвистический анализ.
The given article deals with a linguistic analysis of a psychological concept MEMORY in
the English language of heuristics. This concept is studied at the scientific level during problem
solving. The concept MEMORY was analysed from two sides: process and structure.
Key words: heuristics, concept, memory, process, structure.
В настоящее время бурное развитие получила когнитивная наука, которая поставила
в центре внимания «человеческий фактор», предполагающий изучение языковых феноменов в тесной связи с человеком, его мышлением. Когнитивную науку также характеризует повышенное внимание к семантическим процессам. «Не случайно ее называют
«глубинной семантикой»» [1: 10]. Когнитивная лингвистика как самостоятельная область выделилась из когнитивной науки. «Когнитивная лингвистика исследует ментальные процессы, происходящие при восприятии, осмыслении, познании действительности
сознанием, а также виды и формы их ментальных репрезентаций» [2: 12]. В когнитивной лингвистике виден новый этап изучения сложных отношений языка и мышления.
«Стало ясным, что языковая деятельность протекает в мозге человека, что разные виды
языковой деятельности связаны с разными отделами головного мозга» [2: 8]. Конечная
цель когнитивной науки и когнитивной лингвистики – «получение данных о деятельности разума» [3: 13].
Методом лингвистических исследований выступает концептуальный анализ. «По
существу концептуальный анализ представляет собой семантический анализ лексики,
грамматики и прагматики языка… Его главным орудием выступает толкование значе© Стеванович Р.І., 2011
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ния, которое позволяет выделить, сравнить и описывать языковые явления и их смысл,
а также восстанавливать целостные образы-концепты и стоящие за ними представления» [4: 63]. Ключевым понятием когнитивной лингвистики является концепт. Концепт
– категория мыслительная, ненаблюдаемая. «Знания представлены в сознании человека
концептами, а в качестве кодирующего концепт образа выступают чувственные образы,
входящие в концепт как его составная часть» [2: 40].
Когнитивная наука тесно переплетается с молодой развивающейся наукой – эвристикой. Обе науки – междисциплинарны. Эвристика родилась на перекрестке логики,
психологии, философии, кибернетики. «Когнитивная наука объединяет под «зонтиком»
такие дисциплина как психология, философия, логика и фундаментом когнитивной науки является психология» [5: 34]. Основой эвристики служит также психология и в особенности тот раздел, который получил название «психология творческого мышления».
Психологическая направленность характерна для современных лингвистических исследований. Для существующих когнитивных школ характерно «стремление дать языковым
фактам и языковым категориям психологическое объяснение и так или иначе соотнести
языковые формы с их ментальными репрезентациями» [1: 14]. Эвристика, как и когнитивная наука, – антропоцентрична. В центре науки стоит человек – производитель нового знания – творческая личность.
Исследование творческих возможностей ученых, их потенциала является объектом
исследования эвристики как науки. По существу эвристика – наука о науке. Поскольку
в создании науки участвует, прежде всего, мыслящий человек, отсюда вытекает, что основными категориями эвристики являются творящая науку творческая личность и сам
процесс творчества, его процедуры и методы. «Наука, которая исследует закономерности
эвристической творческой деятельности, может быть названа эвристикой» [6: 5].
Эвристическая деятельность характеризуется определенной структурой интеллектуальных возможностей решать творческие задачи. Эта структура не является абстрактной, а вполне конкретной сущностью в данной области человеческой деятельности. Интеллект человека неоднороден и состоит из большого количества разнообразных способностей. Необходимость при исследовании творческой личности, прежде всего, рассматривать ее способности отмечается в литературе, связанной с психологией творчества.
«Структура творческой личности многогранна. На первый план обычно выдвигаются ее
способности» [7: 14].
Цель данной статьи – раскрыть содержание концепта «память» – memory, который
представляет одну из способностей творческой личности, играющей ключевую роль при
решении творческих задач. Следует отметить, что «внутренний мир и интеллект человека представляют собой самый сложный объект для изучения, так как мыслительная
деятельность протекает преимущественно на подсознательном уровне» [4: 12].
Была успешно предпринята попытка Кубряковой Е.С. представить концептуальный
анализ слова «память» на русском языке. В данной статье материал исследования базируется на английском языке. Привлекаются дефиниции толковых английских словарей, а также толковых английских психологических словарей, так как иногда дефиниции
толковых английских словарей оказывались недостаточными при характеристике психологического термина «память». Используются также многочисленные контексты для
толкования отдельных видов памяти.
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Концепт «память» рассматривается на уровне научной теории. Внутри этого уровня
различается дифференциация одного итого же понятия по конкретным наукам. Понятие
«память» может быть объектом логики, языкознания, психологии, поэтики, кибернетики
и эвристики. Однако, в подъязыке эвристики memory – память обозначает конкретную
научную функцию, а не просто психологический феномен. Она проявляется при решении определенной творческой задачи.
Память представляет собой емкое и сложное понятие. «Память – узловая проблема науки… В настоящее время в науке нет единой и законченной теории памяти» [8:
284]. Память входит в целостную структуру человеческой личности. В эвристике память
играет существенную роль при решении творческих задач. «Успешность решения мыслительной задачи зависит не только от мышления, а также от памяти» [9: 13]. Поскольку
ядром эвристики является психология творческого мышления, трудно отделить психологическую функцию термина memory от собственно эвристической. В эвристике память
активизирована, нацелена на решение творческих задач. «Память – сердце интеллектуального функционирования» [3: 358]. Эвристическая функция памяти – способность запомнить и сохранить информацию в памяти.
«Память – процессы организации и сохранения прошлого опыта, делающие возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания.
Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и является важнейшей познавательной функцией … в процессе запоминания участвуют левое полушарие – словесно
логическое запоминание и правое полушарие – наглядно образное запоминание» [10:
230-231]. В английском психологическом словаре «память – memory как процесс определяется следующим образом: «a mental function by which we are able to retain and retrieve
information about events that have happened in the past»» [11: 14].
Память представляет собой многосложный, но единый и непрерывный процесс и
имеет сложную структуру: процессуальную и структурную. Протекание процессов памяти детерминируется деятельностью личности, ее направленностью на достижение
предстоящих целей. К процессам памяти относятся: запоминание, воспроизведение, сохранение и забывание материала [8: 296]. Однако, процессуальная смысловая структура
термина memory не находит отражение в толковых английских и американских словарях
и эксплицируется только в английском психологическом словаре: «The memory process is
measured by recall, reproduction, recognition, relearning» [11: 274]. Следующие контексты
раскрывают содержание компонентов процессуальной стороны памяти.
«In recall the subject must demonstrate that he can remember what has been learnt without
the aid of stimulus.
In reproduction he must show … that he can remember what was originally learnt or
received.
In recognition the subject must demonstrate that he can remember what was originally
learnt or perceived.
In relearning the amount of time or number of trials saved is measured for the relearning
of a passage which has been learnt in the past» [11: 287-288].
Эвристическая функция памяти, связанная с научным творчеством, выражается в сочетаниях: creative memory – «творческая память», productive memory – «продуктивная
память». Это эвристическое значение термина memory находит отражение в психологи46

ческом словаре: «Productive memory – a kind of creative memory wherein objects or events
are put together although they did not originally occur together» [11: 324].
Именно прилагательное дифференцирует эвристическое значение термина memory,
который приобретает эвристический смысл в сочетаниях.
Номинативное поле концепта «память» – memory представлено в основном прилагательными, которые дифференцируют разные виды концепта memory и носит гипергипонимический характер по принципу род и вид. Встречаются также словосочетания со
словом memory в препозиции. Например: memory structure, memory span, memory surface.
В словарной дефиниции эксплицируется семантическая структура слова «memory».
1. «ability or power of retaining or reviving in the mind past thoughts, images, ideas
2. act of remembering
3. the total of what one remembers
4. the length of time over which memory extends» [12: 521]
На основе когнитивного классификационного признака «форма протекания процессов памяти» формируется группа прилагательных external, iconic, visual, auditory,
effective, exceptional, collective, unconscious, screen, personal, echoic, semantic, episodic,
verbal, working, intuitive, fluid, которые составляют ядро концепта «память» – memory.
Значение прилагательных уточняются денотатом memory. Когнитивный дифференциальный признак «произвольная память» лежит в основе формирования группы лексем: sensory, screen, external, iconic, visual, auditory, echoic, episodic, semantic, eidetic,
verbal, personal, human, которые образуют периферию. На основе дифференциального
когнитивного признака «образ» в данной группе формируется подкласс прилагательных:
visual, auditory, sensory, iconic, external, screen, echoic, eidetic, которые участвуют в создании образа. Прилагательные echoic и auditory образуют подгруппу на основе дифференциального признака «звук».
Другой когнитивный дифференциальный признак «непроизвольная память» (запоминание и воспроизведение, в котором отсутствует специальная цель) объединяет лексические единицы: unconscious, rote, intuitive, fluid, которые также входят в ближнюю
периферию концепта «memory».
Когнитивный классификационный признак «временные характеристики памяти» образуют группу лексем: short-term (memory), long-term, immediate, primary, medium-length,
permanent, temporary. Эти прилагательные характеризуют ритм, длительность или кратковременность сохранения информации в памяти и также входят в ядро концепта память- memory.
Когнитивный дифференциальный признак «кратковременная» объединяет прилагательные: short-term, immediate, primary, temporary. Следующие контексты эксплицируют
значения short-term memory – «кратковременная память», immediate memory – «незамедлительная память», primary memory – «первичная память».
«Short-term memory – this memory level stores information for a few seconds or so.
Immediate memory – in direct contact, acting or happening at once» [11: 127].
Primary memory – «память первичная». «Память первичная имеет малый объем сохранения информации, обеспечивается повторением» [10: 249]. Другой дифференциальный когнитивный признак «долговременная» интегрирует прилагательные: long-term,
permanent, medium-length.
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Следующий контекст раскрывает значение термина long-term memory – «Long-term
memory is for storage of information you don’t want to forget» [12: 242]. Следует отметить,
что в процессе творческой деятельности кратковременная память может перерасти в
долговременную, что подтверждается следующим контекстом: «The short-term memory
effect may be converted into a long-term memory effect» [12: 115].
Термин memory образует синонимический ряд существительных, где сквозным
признаком выступает значение «воспоминание»: memory, remembrance, recollection,
reminiscence. Приводимые ниже словарные дефиниции раскрывает содержание каждого
члена данного синонимического ряда.
«Memory – refers specially to the ability or power for retaining or reviving in the mind past
thoughts, images, ideas.
Remembrance – applies to the act or process of having such events or things come to mind
again (the remembrance of things past).
Recollection – implies the voluntary and detailed remembering of a half-forgotten event.
Reminiscence – implies the perceive or wistful recollection of long-past, usually pleasurable
events or the narration of these» [13: 143].
Память отражает способность к творческой деятельности и входит в общую группу
способностей творческой личности. Способность хорошей памяти проявляется на тестах памяти, которые породили группу двухкомпонентных терминологических сочетаний, служащих номинацией тестов, где ядром выступает слово memory – память. Например: memory drum, memory color, memory span, memory storage, memory image, memory
afterimage. Экспликация данных тестов представлена в следующих контекстах и словарных дефинициях:
«Memory drum – a mechanical device for presenting items to be remembered at a constant
rate of speed.
Memory color – the color of an object as it is remembered and as it influences the perception
of a present color.
Memory image – a reconstructed object or event in the memory with recognition that the
original percept was in the past.
Memory afterimage – a perceptual experience which consists of a vivid revival or
prolongation of an experience.
Memory span – the number of items which can be repeated correctly after a single
presentation» [11: 288].
«Memory storage – faced with a need for ideas a creative person can call up from the
memory storage a great many more or less relevant ideas» [14:9].
Номинация данных тестов образует дальнюю периферию концепта memory. Термин
memory также служит ядром в трех- и четырехкомпонентных сочетаниях, характеризуя структурные и временные характеристики памяти: two stage memory system, special
memory surface, short-term memory span, которые также находятся на дальней периферии
концепта «память».
Приводимый ниже контекст раскрывает содержание словосочетания special memory
surface, который характеризует структуру памяти: «The special memory surface is a selfmaximizing system» [15: 45]. Структура «памяти» представлена словосочетаниями: special
memory surface, collective memory, memory surface, two stage memory system. На дальней
периферии находится антонимичная пара memory – forgetfulness, oblivion.
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Таким образом, концепт «память» и его английский вариант memory представляет
собой динамическую функционирующую систему, которая имеет свою структуру. Внутри функциональных характеристик памяти существуют временные характеристики.
На основе когнитивных классификационных признаков «форма протекания процессов
памяти», «временные характеристики памяти» и «структурная характеристика памяти»
можно построить следующую схему:
«форма протекания
«временные		
«структурная
процессов памяти»
характеристики		
характеристика		
			
памяти»			
памяти»
sensory
echoic		
short-term		
collective memory
external
personal
long-term			
two stage memory
							
system
iconic
semantic
immediate		
special memory surface
primary
eidetic		
primary			
memory surface
visual
intuitive		
medium-length				
auditory
screen		
temporary				
exceptional
creative
effective
productive
unconscious
Можно сделать вывод, что номинативное поле концепта memory – «память» представлено в основном атрибутивными словосочетаниями, дифференцирующими различные виды памяти. В роли атрибута может выступать как прилагательное, так и существительное. В данной статье рассматривается научный уровень памяти, связанный с
эвристикой, с процессом решения творческих задач, где память активизирована, нацелена на решение проблем, в связи с этим анализируется вербализация концепта «память» –
memory, связанного с эвристикой. Внутри концепта, «память» вычленяется ядро, ближняя и дальняя периферия. Наблюдаются явления синонимии и антонимии. Таким образом, можно сказать, что память – порождающий механизм, который является источником
для дальнейших семантических разверток.
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Засоби вираження синтаксичної експресії
внутрішнього мовлення в новелі Л. Земпера
«Auf einer Harley-Davidson möchte ich sterben»
У статті проаналізовано засоби експресивного синтаксису, використані в новелі
Лотара Земпера «Auf einer Harley-Davidson möchte ich sterben». Виділено та досліджено
основні способи передачі емоційного напруження у сучасній німецькомовній прозі, встановлено особливості їх використання у внутрішньому мовленні.
Ключові слова: експресивність, емотивність, експресивний синтаксис, питальні речення, окличні речення, внутрішнє мовлення.
В статье проанализированы средства экспрессивного синтаксиса, использованные
в рассказе Лотара Земпера «Auf einer Harley-Davidson möchte ich sterben». Выделены
и исследованы основные способы передачи эмоционального напряжения в современной
немецкоязычной прозе, установлены особенности их использования во внутренней речи.
Ключевые слова: экспрессивность, эмотивность, экспрессивный синтаксис,
вопросительные предложения, восклицательные предложения, внутренняя речь.
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In the article the means of expressional syntax have been analysed, used in the novel «Auf
einer Harley-Davidson möchte ich sterben» by Lotar Semper. The basic ways of transfer of an
emotional pressure in modern German-language prose are located and investigated, features
of their use are defined in internal speech.
Key words: expressivity, emotivity, expressional syntax, questions, exclamatory sentences,
internal speech.
Дослідження експресивного синтаксису у німецькомовній прозі мають тривалу історію, проте аспекту експресивного синтаксису внутрішнього мовлення не було приділено
достатньої уваги. Внутрішнє мовлення у художній літературі, особливо малих літературних формах, зокрема новелах, часто володіє експресивністю, оскільки формується в
умовах психоемоційної напруженості. Проте експресивність є поняттям більш широким,
ніж емоційність; так, на думку Р.О. Нехліної, експресивність являє собою сукупність
декількох експресивних компонентів, які, взаємодіючи між собою, надають мовним або
синтаксичним одиницям певного експресивного забарвлення. Тому виділяються такі
елементи експресивності, як емоційний, оціночний, образний, динамічний та поетикоестетичний. [1:20]
У випадку досліджуваного твору – новели Лотара Земпера «Auf einer Harley-Davidson
möchte ich sterben», персональний оповідач – хлопець Бенно, друг якого, Марк, загинув
нещодавно, як здавалося йому та іншим знайомим, без жодної на то причини, переживає
дуже сильні емоції, пов’язані з втратою друга, тому емоційний компонент властивий
майже усім формам експресивного синтаксису у творі.
Розглядаючи експресивний синтаксис, уважаємо за доцільне поділити синтаксичні
структури за лінгвопрагматичними категоріями. Так, К.О. Волгіна характеризує експресивні питальні речення як структурні форми, у яких експресивність виражається через
певні структурні зміни нейтрального питального речення, та що характеризуються послабленням семи запитання до повного її зникнення та незмінним проявом семи експресивності [2:109].
Дослідженням експресивних форм синтаксису також присвячені праці таких вітчизняних та російських дослідників, як М.Я. Вайс [3], В.В. Виноградов [4], О.М. Вольф
[5], О. Гаврилів [6], Р.О. Нехліна [1], О.В. Олександрова [7] та ін. Проте дослідження
внутрішнього мовлення з точки зору властивих йому ознак експресивного синтаксису
практично відсутні, що обумовлює актуальність обраної для дослідження теми та перспективність її розвитку.
Внутрішнє мовлення у новелі Лотара Земпера «Auf einer Harley-Davidson möchte ich
sterben» [8] виділено за допомогою графо-стилістичного засобу – курсиву. Воно здебільшого емоційно насичене, оскільки ці вкраплення являють собою мову від імені Марка,
хлопчика, що не очікувано для усіх загинув, закінчивши життя самогубством. Драматичний потенціал новели знаходить своє відображення в особливій структурі цих частин
тексту, особливості їх синтаксису – синтаксису експресивного:
Schau an! Benno, der Unbequeme, der Revolutionär! Was ist aus dir geworden?...
Wo bleiben deine Hinweise auf unsere frühere Zeit, die Zeit der Proteste, der Suche nach
Freiheit, nach irgendwelchen Idealen?
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Du bist nachdenklicher geworden, mein Freund, stiller, du hast es gelernt, auch im Lärm
etwas zu hören, entdeckst plötzlich die Ruhe in dir – und damit dich.
Ob es meine Stimme ist, was aus deinem Inneren hervorkommt, oder ob du es selbst bist –
spielt das eine Rolle?
Hauptsache…, du hörst sie [8:77-78].
Таким чином, майже увесь текст твору складається з внутрішнього мовлення хлопця,
що намагається знайти відповідь на питання – чому його друг вчинив самогубство, адже
ніхто нічого незвичайного в його поведінці не помічав.
Як зазначає О.В. Омелькіна [9], особливості синтаксису внутрішнього мовлення полягають у тому, що синтаксичні побудови набувають полярних форм: на одному полюсі
представлений емоційно-експресивний синтаксис, оформлений різного роду неповними
структурами, на іншому – об’ємні складнопідрядні речення, що нанизуються одне на
одного.
Емоційно-експресивний синтаксис охоплює різноманітні види коротких структур:
- еліптичні;
- називні;
- субстантивовані;
- номінативні;
- дієслівні;
- бездієслівні;
- вигукові;
- інфінітивні та інші [9:16].
Р.О. Нехліна, досліджуючи повтори як засіб експресивності у тексті, акцентує увагу
на тому, що експресивність може існувати й у нейтральних за формою та складом реченнях за рахунок певного контексту, або конотативної експресивності. У працях Е. Різель [10] таке явище характеризується термінами Nebensinn, Nebenton, Oberton, Unterton,
Untertext, Hintergründigkeit тощо.
Необхідно зазначити, що внутрішнє мовлення продукується мисленням й особистісним сприйняттям людини в емоціях. Емоції – це процес ситуативного переживання,
процес, що має для людського організму сигнальне й регулююче значення. Емоції – це
детерміновані світоглядом, переконаннями й мораллю психічні стани людини, які виражають її оцінне ставлення до життєвих ситуацій [11:10]. У лінгвостилістичній системі
емоційна напруга конструюється в експресивність, яка набуває висхідної градації, що
досягається передусім незвичайним й особливим типом уживання нестандартних висловлювань [11:25]. Нестандартність на рівні синтаксису має вияв у використанні риторичних питань, комбінованих з окличними реченнями:
Das ist ein Leben! Ist das ein Leben? [8:42]
Питальні речення подібного типу відносяться до типу Selbstfragen [12:16], тобто запитання, які задаються самому собі, які К.А. Волгіна [2:101] та Е. Різель й Е. Шендельс
відносить до псевдо-питальних речень, на противагу запитанням, що мають адресата
ззовні, або власне-питальних реченням.
В. Портянников, котрий покладає стилістичні особливості в основу класифікації
питальних речень, виділяє дві основні групи моделей питальних речень – стилістично
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нейтральні та стилістично забарвлені, причому стилістично забарвленим питальним реченням безумовно властива експресивність [13:87]. На думку М.Я. Вайса, у сучасній
німецькомовній прозі зустрічаються такі типи експресивних питальних речень, як:
- перепитування;
- приєднувальні структури;
- неповні самостійні речення, які являють собою стилістичний засіб для передачі
різноманітних відтінків емоційного стану як мовця, так і реципієнта повідомлення [3:14].
Як зазначає К.А. Волгіна, при вивченні питальних речень, які в тексті функціонують
як емоційно забарвлене повідомлення (вигук), або спонукання, синтаксична їх форма
може й не відповідати функції, яку такі конструкції виконують у мовленні [2:107]:
Und man verdrängt… Unangenehmes.
Das begreife ich nicht. Unangenehmes? [8:55]
Таким чином, в новелі Лотара Земпера «Auf einer Harley-Davidson möchte ich sterben»
найбільш розповсюдженими є речення невласне-прямого мовлення, спрямовані на вираження оцінки того, що відбувається. Подібні мовленнєві акти отримали назву експресивів, і, зокрема, О.М. Вольф [5:163], наголошує на важливості дослідження саме цих актів
з погляду експресивного синтаксису. На думку дослідниці, до експресивів можна віднести усі види висловів, що інтерпретуються як оцінюючі (ті, що виражають схвалення або
несхвалення певних подій) або включає елемент оцінки до своєї інтерпретації (образа,
комплімент, схвалення тощо) [5:166]:
Ach! Schließlich habe ich es doch getan.
Klar, niemand hat etwas gesagt, doch alle haben es erwartet [8:43].
Для вираження емоційності тексту Л.Земпером часто використовується такий прийом, як діалогічні пари, зокрема комплекси запитань [5:186]. Так, одна з глав твору починається із трьох питальних речень, у яких автор намагається дати оцінку тому, що саме й
скільки він пише про Марка, і чи достатньо цього для повноти сюжету твору. При цьому
використовуються дієслівні форми теперішнього часу:
Warum schreibe ich nichts mehr von Mark, seit Tagen nicht mehr?
Wird er unwichtig?
Gehe ich ihm aus dem Weg?
У наступному абзаці автор сам дає відповідь на ці запитання:
O ja, Ella und Gery sind wichtig. Aber sie sind nicht mein Thema. Und wie gerne habe ich
mich auf sie eingelassen!
Відповідь на питання, що хвилює автора, носить експресивний характер, про що
свідчать окличні форми, вигуки тощо. Таким чином, питальні речення використовуються Л.Земпером для додаткової драматичності, досягнення напруженої атмосфери твору.
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У стані напруження особливо змінюються семантичні й структурні характеристики
діалогічного мовлення [14:105]. Висока концентрація мовця на власних переживаннях
призводить до неадекватного сприйняття мовлення співрозмовника, в результаті чого
спілкування стає неповноцінним. Як правило, у ситуації високої емоційної напруги людина практично повністю втрачає здатність логічно міркувати та діяти, висловлюючи
свої емоції за допомогою афективних вигуків.
Мовні реакції в емоційно напруженому стані внаслідок гальмування впливу кори
головного мозку примітивізується, тому мовець майже завжди схильний спочатку висловити свій внутрішній стан вигуками, і лише потім, у разі необхідності, описати його
(«Oсh!» – вираз стану).
Як типові ознаки афективного мовлення виділяють:
вигуки і підсилювальні частки;
- негативні і невизначені займенники і прислівники ;
- найвищий ступінь прикметників і прислівники-інтенсифікатори;
- сленг і ідіоматичні кліше;
- лексичні та граматичні синоніми;
- паралелізми;
- повтори;
- парцеляція конструкції;
- усічені (еліптичні) речення [15:15].
Саме речення останнього типу найбільш часто зустрічаються у досліджуваному творі:
Tatsächlich!
Klar, das muss es sein. Psychopharmaka!
Ruhig – ja. Zu ruhig [8:42].
Аналізуючи синтаксис усього тексту, доцільно звернути увагу на розмір абзаців, порівняти кількість речень та слів у абзаці на початку та наприкінці структурної частини
твору – розділу новели. Так, перший розділ новели починається з абзацу, який містить
одне речення (4 слова). Наступний абзац складається з 6 речень, з яких перше є розгорнутим і містить 19 слів, інші ж є гранично короткими та містять по 2-3 слова. Така
структура одразу дозволяє досягти ефекту напруженості, передає важливість того, що
відбувається.
У подальшому в структурі розділу з’являються окличні, питальні речення, форми
прямої мови, а закінчується розділ лаконічними реченнями з 3-4 слів, що підкреслює
трагічність подій, які вже не повернути й не змінити.
Таким чином, експресивність синтаксису в новелі Л. Земпера «Auf einer HarleyDavidson möchte ich sterben» досягається питальними реченнями й риторичними питаннями, скомбінованими з окличними, а також комплексними діалогічними парами
питальних речень й численними еліптичними конструкціями, що відбивають ступінь
афекту внутрішнього мовлення.
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УДК 811.162.2’373.7 Винниченко

Тарасенко О.Д.
(Одеса, Україна)

явище енантіосемії у художній мові
володимира винниченка
Стаття присвячена дослідженню різновиду антонімії – енантіосемії (внутрішньослівна антонімія) на матеріалі творів Володимира Винниченка. Доведено, що автор
найчастіше використовує в художній мові мовленнєву та оцінно-експресивну енантіосемію. Проаналізовано енантіосеми з граматичного погляду.
Ключові слова: антонімія, енантіосемія (внутрішньослівна антонімія), мовленнєва
та оцінно-експресивна енантіосемія.
Статья посвящена исследованию разновидности антонимии –энантиосемии (внутрисловная антонимия) на материале произведений Владимира Винниченко. Доказано,
что автор чаще всего использует в художественном языке речевую и оценочно-экспрессивную энантиосемию. Проанализированно энантиосемы с грамматической точки
зрения.
Ключевые слова: антонимия,энантиосемия (внутрисловная антонимия ), речевая и
оценочно-экспрессивная энантиосемия.
The article investigates a variety of the antonimia – enantiosemia (internally-verbar antonimia) based on the materials of V. Vynnychenko’s works. It was proved that the author often
uses speech and evaluating-expressive enantiosemia in his artistic language. Enantiosemies
were analyzed from the grammatical point of view.
Key words: antonimia, enantiosemia (internally-verbal antonimia), speech and evaluating-expressive enantiosemia.
Важливе місце в лексичній системі належить семантичному відношенню антонімії,
яке виявляється у взаємозв’язках між словами на ґрунті протилежності значень. Окремий різновид антонімії становить енантіосемія („внутрішньослівна антонімія”) ( від
грец. enantios – протилежний, оnуmа-ім’я, знак, ознака), під якою розуміють поєднання протилежних значень в одному слові, наприклад: з’їжджати (з гори) – з’їжджати (на
гору), збігати (з гори)–збігати (на гору) , прослухати (не почути сказаного) – прослухати
( нічого не пропустити із сказаного); позичати має значення „давати в борг” і „брати в
борг”, слово безцінний має значення „дуже цінний” і „нічого не вартий”.
Такого роду розщеплення значення в одному слові на протилежні давно привертало увагу науковців. Подібне вивчення енантіосемії розпочалося вченим В. Шерцелем.
У 1883 році вийшла його праця „ Про слова з протилежними значеннями (або про так
звану енантіосемію)”, де це явище й дістало назву енантіосемія, тобто внутрішня антонімія. Вчений так сформулював визначення поняття : „Під енантіосемією розуміється
те явище, де одне й те ж слово вміщує в собі два прямо протилежних один одному значення”[1:1].
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Дослідження енантіосемії проводилось багатьма вченими. Слід звернути увагу, що
мовознавці по-різному трактують дане явище. Деякі відносять енантіосемію до різновиду антонімії ( М. М. Шанський, В.М. Прохорова,
Н.М. Бобух ); визначають енантіосемію самостійною лексико-семантичною категорією (Г. Гочев, Д. Благоєва); інші лінгвісти відносять це явище до певної семантичної
категорії, наголошуючи на його „проміжній” природі (Д.М. Шмельов, Л.І. Клімова). Але
більшість дослідників розглядає енантіосемію як різновид антонімії, оскільки в основі
цих двох явищ лежить відношення протилежності (Л. О. Новиков, А. П. Грищенко, О.
М. Соколов,
В. І. Кодухов, М. І. Фомина, М. П. Кочерган, Є. М. Міллер та ін.).
На сьогодні наукові дослідження з енантіосемії збагатилися працями таких вчених:
М. М. Донець „Комунікативно-прагматичний аспект явища оцінної енантіосемії ( на матеріалі української преси початку ХХІ століття)” та
В.Л. Іващенко „Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики ”, „Енантіосемія в парадигмі мовних та мовленнєвих
явищ: основні напрямки концептуалізації”. В ґрунтовній праці дослідниці „Типи енантіосемії в лінгвістичних працях” представлено всі типи енантіосемії, подано визначення,
звернено увагу на їх особливості та наводяться приклади.
Попри все це енантіосемія як мовне явище недостатньо досліджена, зокрема на матеріалі художньої мови. Наукові розвідки, пов’язані з постаттю В. Винниченка та його
творчістю, останнім часом набули все більшого розмаху (Золотюк Л. „Зброя, гроші,
скарб у дитячій прозі В. Винниченка”, Жукова О. „Значеннєві домінанти кольору в повісті В. Винниченка „Краса і сила””, Козинський Л. „Психологічні аспекти характеротворення в оповіданні „Терень” Володимира Винниченка” , Макарова Т. „Модель щасливої
родини у драматургії В. Винниченка”, Задорожна Н. „Лінгвістичні особливості дитячого
мовлення в малій прозі Володимира Винниченка” та ін). Саме праць, присвячених дослідженню енантіосемії в художній мові В. Винниченка, не знаходимо. Це і визначило
актуальність статті, що становить міру новизни.
Поставлена мета передбачає вирішення завдань:
• винайти у художніх творах енантіосеми;
• довести наявність мовленнєвої енантіосемії як домінуючої у творах письменника;
• виявити оцінно-експресивну (оказіональну) енантіосемію та її особливості;
• проаналізувати енантіосеми з граматичного погляду.
Об’єкт дослідження : мова художніх творів В. Винниченка ( „Терень”, „Біля машини”, „Раб краси”, „Студент”, п’єса „Чорна Пантера та Білий Медвідь”).
Предмет дослідження: мовленнєва енантіосемія.
При дослідженні енантіосемії, притримуючись думки більшості вчених та керуючись
важливим науковими працями, з’ясували , що на противагу лексичній енантіосемії (історична) мовленнєва енантіосемія, показником якої виступає інтонація, у сучасній мові
набагато продуктивніша. Тож О. Потебня зазначає: „… в нашій мові тон відіграє дуже
важливу роль і нерідко змінює її смисл” [2 : 74]. З цього приводу Н.Н. Плющ твердить : „
Вона ( мовленнєва енантіосемія) надає мові більшої виразності, емоційності, несе в собі
великий стилістичний потенціал, особливо продуктивна у розмовному та художньому
стилях” [3 : 46]. Дослідниця також зауважує, що найбільшу здатність до розвитку мов57

леннєвої енантіосемії мають слова, що виражають ставлення мовця до предмета розмови, суб’єктивну оцінку повідомлюваного. Це і слова, що позначають узагальнену оцінку
(добре, гарно, красиво), і модальні слова, у яких розрізнювачем антонімічних значень
виступає інтонаційна структура.
Перейдемо безпосередньо до аналізу мовного матеріалу. Подаємо приклад : „Спробуй витягнуть його… Начіпляється з тої патоки такого добра, що й не рушиш… Намокне, як ганчірка, і сльозами, і словами…”[4: 125]. З уривка видно, що лексичне значення слова „добра” та інтонаційний контур вступають у суперечність. В даному випадку
лексема „добра” посилюється словом „такого” і вимагає сповільненого тону. Спад тону
спостерігаємо і в наступних реченнях, які посилюють заперечення прямого значення
слова.
Далі подаємо приклади з іншим інтонаційним контуром:„–Ага!– злорадно захитав
він головою. – Найнявся!.. Так, так… Це він утік до музики” [4: 135]. З прикладу бачимо, що слово „найнявся” вимовляється у прискореному темпі, спад відбувається на високому регістрі й така висхідна інтонація вище зазначеної лексеми заперечує його пряме
значення. До того ж, так автор вдало передав розпач і обурення найманця.
Наступний приклад показує, що висхідна інтонація у реченні зумовлює протиріччя
енантіосема „політаєш” (тобто не політаєш). Окрім цього, змальовує злісний норов героя. Цитуємо: „ – Підожди ж ! – злісно просичав Андрій, підкрадаючись до льоху, де сів
жовто-рябий. – Політаєш у мене!” [5: 45].
Слід додати, що дослідженням проблеми мовна (історична) і мовленнєва (як результат прагматичної настанови, в основі якої лежить поляризація значень, контрадикторність в емоційно-оцінному аспекті, ускладнення семантичної структури відповідних
лексичних або фразеологічних одиниць у тому чи іншому контексті) енантіосемія займався також М. М. Донець. Оцінка
( і, відповідно, мовна одиниця, що її експлікує) характеризується складністю семантичної структури, зумовленою такими її конституентами, як суб’єкт , об’єкт, підстава,
аспект. Незважаючи на конкретну співвіднесеність оцінних одиниць мови за підставою,
аспектом оцінки, у їхній семантичній структурі можна виділити елементарні семантичні
компоненти – „ добре ” та „ погано ”– щодо певної норми. Оцінка „добре” означає відповідність нормі, іноді – її перевищення, тоді, як оцінка „погано” завжди означає відхилення від норми, порушення її. Переважна більшість енантіосемів ( в значенні „погано”)
з’являється внаслідок пейоративації, „погіршення” значення позитивно-оцінних, рідше
нейтральних, мовних одиниць. Явище оцінної енантіосемії може бути й результатом зворотнього процесу – меліоративації, тобто вживання негативно-оцінних мовних одиниць
із метою позитивної характеристики.
Звернімося безпосередньо до аналізу конкретних прикладів: „–Тобі до машини ставати! Дітей няньчить у жидів, жидівська помийниця ти! Ач, яка красуля! …Куди-и-и
ж сунеш, герге-е-по!– знов хапа він граблі й поверта в другий бік ” [4:37]. Виокремлена із контексту лексема „красуля” ( в значенні „добре”) в самому контексті набуває
зворотнього значення („погано”), а при вимові інтонаційний контур передає інтонацію
презирства.
Подаємо наступний приклад: „ У мене було жагуче бажання повернути на Грузьке,
приїхати до мого старенького ласкавого попа і так здушити його за горло, щоб він уже
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ніколи більше не міг давати кротких розумних порад” [4:198]. З невеликого контексту
видно, що автор вміло використав оцінно- експресивну енантіосемію, що дозволяє йому
передати незадоволення, обурення героя діями та вчинками священика. Крім цього, лексема ласкавого набуває негативної оцінної конотації, так як піп ( за текстом) виявився
підступним. Наведений же контекст, у якому актуалізується прикметник розумних, що
має позитивну оцінну конотацію, розвиває протилежне оцінне значення цього слова.
Розповідь про нечесні, „низькі” дії попа контрастує з „позитивним” означенням лексем
„ласкавого” та „розумних”, якими письменник характеризує його, унаслідок чого прикметники набувають у контексті антонімічного, негативно-оцінного значення, пейоративуються.
Отже, проаналізований матеріал , що стосується оцінно-експресивної енантіосемії,
свідчить про те, що випадки реверсії знака оцінки з негативного на позитивний (меліоративація) є значно менше поширеним. Так всі вище проаналізовані приклади переконують у тому, що дотримання правильної інтонації забезпечує не тільки виразність мовлення, але й правильне розуміння змісту сказаного. Про це влучно сказав Л. В. Щерба:
„письмова нотація вкрай недосконала, і багато що залишається не позначеним, отже,
багато що в тексті можна вимовлять, а тим самим і розуміти по-різному, і потрібні
велика досвідченість, літературна начитаність і тонке знання мови для того, щоб правильно вимовляти текст або, що те ж саме, правильно розуміти задум автора” [6:36].
Науковці О.Д. Шмельов, В.Л. Іващенко вирізняють ще один типологічний різновид
енантіосемії – оказіональну енантіосемію як іронічне заперечення, або антифразис,
тобто експресивне вживання мовного вираження в протилежному сенсі. Про такий тип
читаємо й у праці Л.О. Новикова „Художній текст і його аналіз”: „Естетичний ефект
виникає перш за все завдяки анафразису (антифразису), тобто використанню одного
із антонімічних слів у значенні іншого, йому протилежного” [7: 25].
Подібного типу енантіосемію знаходимо у художній мові В. Винниченка. Проілюструємо яскравими прикладами : „– Ага! Заробітки… Таврія,–насміш-кувато спльовував він набік.– Ха!.. Знаємо ми їх…Буде нам Таврія! Ось як протавруємо от тут
послідні сорочки, так узнаємо. А протавруємо ! Ого! Ще й як протавруємо . Я вже
знаю…”[4:122]. Необхідно звернути увагу на те, що в невеликому уривку енантіосем
„Таврія” зустрічається два рази. Так митець передає безнадію селян в тому, що вони
можуть найнятись на заробітки. Лексичне значення виокремленого енантіосема та інтонаційний контур тут вступають у суперечність, яка допомагає читачеві (слухачеві)
зрозуміти, що слово не повинно сприйматися в його прямому значенні. З тексту невимушено просліжується іронічний зміст лексеми „Таврія”, що в свою чергу посилюється
повторюваним енантіосемом, „ протавруємо” (тобто не тільки не наймуться селяни, а й
останнє втратять).
Схожий за синтаксичною структурою наступний приклад: „– Нічого! Пошиємо ще.
Ми ще не те пошиємо. Тут дошиємось і до живого тіла. І не тіло, а й душу зашиємо…
Ого! Доля як зашиє, то й не розгризеш зубами… вже пришила сюди… А що ж далі буде…
Хм!”[4: 123]. Вважаємо, що виокремлена лексема „пошиємо” використана в іронічному
значенні й передає заперечення. В першому ж випадку посилюється часткою ще, а в наступних реченнях–дієсловами: дошиємось, зашиємо, зашиє. Це остаточно підтверджує
бідування та безмінне, безвихідне становище селян.
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Продовжимо аналізувати: „– Як вибирать, так вибирать! Щоб подякували. Правда,
братуха? Щоб руці замашніше було… О, цей, здається, нічогенький буде!...” [4: 175]. З
наведеного прикладу видно, що енантіосем „подякували” має позитивний лексичний
зміст, але стикається з негативним інтонаційним змістом і несе в собі заперечення. Так
передано зневажливе, навіть агресивне ставлення головного героя оповідання (Терень)
до місцевої влади та їх однодумців.
Маємо зазначити , що при дослідженні оцінної енантіосемії М. М. Донець констатує,
що „в усно-розмовному мовленні актуалізатором протилежного значення є відповідний
інтонаційний контур, просодична організація висловлювання, а в письмовому мовленні
конотативну картину слова, що розвиває в контексті протилежне оцінне значення, а
отже, і висловлювання в цілому, допомагають прояснити конотативні маркери: модальні частки, вказівні займенники, синтаксичні оформлення, із графічних засобів–лапки” [8:17-20].
Звернемося до прикладу, який спостерігаємо у сюжетному діалозі. Сам діалог побудований за структурним типом: повідомлення + повідомлення у відповідь + додаткове
повідомлення: „– Помер, –з жалем хитнув він головою, – Ну, щастя його!
Серед людей пройшла похмура тиша.
–Тобі б такого щастя! – глухо кинув хтось іззаду.
–Голубчику наш!..– схлипнули з другого боку…
Стражник з жахом пручався, одбивався, а пручання се запалювало людям очі диким,
лютим гнівом.
–Ага!.. Так його!.. Дай йому щастя того!.. ”[4:144].
З діалогу виокремили енантіосем „щастя”, що посилюється завдяки займеннику
такого. Сама конструкція енантіосема несе в собі протиріччя та заперечує іронічний
вислів царського стражника „щастя його”. Тобто селяни усвідомили невинну смерть
молодого революціонера і розглядають це не як щастя, а як горе. Трагедія призвела до
божевілля селян і вони злісно кидаються на стражника. Їх прозріння, ненависть до самодержавства за муки, страждання передаються в наступних репліках діалогу. Але ж експресія висловів набуває найбільшого зростання завдяки використаному автором іронічному енантіосему, що і посилило суперечність між наступними репліками. Не останню
роль відіграють займенники, що використані при кожному енантіосемі.
Продовжимо ілюструвати: „–Знов із Карпом?– пропустивши з суворим поглядом
повз себе Карпа й зупиняючись біля Хими промовив Ґудзик.
–О! „З Карпом!” Він мені потрібний!... То він граблі мені набив, бо усе чогось спадають… „З Карпом!”” [4:45]. З уривка спостерігаємо, що енантіосемом виступає іменник
–„З Карпом!”. Особливого значення в інтеграції енантіосема, що виникає внаслідок протиставлення оцінних компонентів у структурі мовної одиниці набувають контекст і семантичні („іронічні”) лапки. Експресія вислову посилюється повторенням енантіосема.
„–Що ж він тобі тут говорив таке, що ти тут так руками плескала?– „Що говорив…” Говорив, що… А ви нащо усім розказуєте, що подарували мені хустку… Усі парубки вже знають…Гарно як!” [4:46]. Приклад показує, що в одному уривку автор використовує два енантіосема, але вони по-різному представлені. Так, для оцінного смислу
енантіосема „Що говорив” використано „іронічні” лапки. У другому енантіосемі „ гарно як ” оцінне заперечне значення допомагає прояснити частка як.
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Розглянемо ще один приклад : „–Бреше! То він випитати у тебе хотів… А ти й
перелякалась свого коханого та й плетеш чортзна-що…– Еге, „коханого!” Так… Потрібний він мені… Пхи!..
–Брешеш!
–О! „Брешеш!” ”[4:46].
В даному уривку домінуючою є оцінна енантіосемія („коханого!”, „Брешеш!”), що
передає заперечне значення, і оформлена знову ж таки за допомогою „ іронічних” лапок. Використавши такий вид енантіосемії, автор майстерно передав презирство героїні
(сільська дівчина Хима) до нав’язливих , принизливих розмов пана.
Явище енантіосемії має місце і у драматичних творах. Як приклад матеріалу може
слугувати п’єса В. Винниченка „Чорна Пантера і Білий Медвідь”.
Наведемо найяскравіший приклад:
„Ганна Семенівна. Ритонько, Ритонько… Нічого не робили… То вам так здається…
Йому лучче навіть стало.
Рита. „Лучче?!” Та подивіться ж на очі його! В них смерть!...Боже мій!” [4:235].
З діалогу стає зрозумілим, що енантіосем „Лучче?!”, який оформлений за допомогою лапок та особливої інтонації, передає заперечення (насправді хворій дитині зле).
Отож, аналіз конкретного матеріалу дозволяє твердити, що функціонування явища
оцінної внутрішньої антонімії полягає в реалізації прийому іронії як способу імпліцитного вираження (зазвичай негативного, несхвального) до певного об’єкта – особи, групи
осіб, явищ дійсності.
Однією з важливих особливостей при класифікації енантіосемії є характеристика
енантіосемів з погляду граматичних особливостей.
З цього приводу мовознавець Л.Є. Безсонова зазначає, що енантіосемія в українській
мові найкраще виявляється у дієслів та прикметників і рідше у іменників та прислівників.
Наше дослідження показало, що у художній мові письменника найчастіше використані енантіосеми, виражені дієсловом (6), іменником (5), рідше – прикметником (3), інколи зустрічаємо прислівники (2).
Підбиваючи підсумки, сформулюємо такі висновки:
– енантіосемія (внутрішня антонімія) займає провідне місце в художній мові
В.Винниченка і несе в собі великий стилістичний потенціал;
– з типологічних різновидів енантіосемії автор найчастіше використовує мовленнєву та оцінно-експресивну енантіосемію;
– важливе значення при розкритті оцінно-експресивної енантіосемії (письмове мовлення) відіграють конотативні маркери: частки, займенники; синтаксичні оформлення;
лапки;
– аналізуючи енантіосеми з граматичного погляду, визначили: найчастіше енантіосеми у художній мові виражені дієсловом, іменником, рідше прикметником та прислівником;
– частіш за все енантіосемія використовується у діалогічних репліках; енонтіосеми можуть повторюватись в одному контексті, що надає стилістичної виразності художній мові.
Таким чином , проведені дослідження на матеріалі художньої мови автора, вкотре
підтвердили, що В. Винниченко – неперевершений майстер слова.
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Перспективу наступної наукової розвідки вбачаємо у дослідженні особливостей використання антонімів у драматичних творах літератора.
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК СПОСОБ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ДВОЙНЫХ СУБСТАНТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
И КОНСТРУКЦИЙ С «КВАЗИПРИЛОЖЕНИЕМ»
Стаття присвячена розмежуванню подвійних субстантивних конструкцій, що
включають прикладку (означення, яке виражається іменником), від подібних за граматичною формою сполучень (конструкцій із „квазіприкладкою”) методом трансформаційного аналізу.
Ключові слова: подвійні субстантивні конструкції, прикладка, „квазіприкладка”,
атрибутивний, трансформаційний аналіз, базове сполучення, трансформ.
Статья посвящена разграничению двойных субстантивных конструкций, включающих приложение (определение, выраженное именем существительным), от сходных
по грамматической форме сочетаний (конструкций с «квазиприложением») методом
трансформационного анализа.
Ключевые слова: двойные субстантивные конструкции, приложение, «квазиприложение», атрибутивный, трансформационный анализ, базовое сочетание, трансформ.
The article deals with the differentiation of double substantival constructions that include
a noun in apposition (an attribute conveyed by a noun) from similar in their grammatical form
combinations (constructions with a noun in ‘quasiapposition’) with the help of a transformational analysis method.
Key words: double substantival constructions, noun in apposition, noun in ‘quasiapposition’, attributive, transformational analysis, base combination, transform.
В русском языке функционируют сочетания двух существительных, одно из которых
выполняет определительную функцию по отношению ко второму (весна-краса, зимаколдунья, мороз-трескун). Существительное, выступающее в роли определения (тре© Бувалец Е.В., 2011
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скун) по отношению к главному компоненту сочетания (мороз), именуется приложением – «определением, выраженным именем существительным» [1: 398]. Сочетания типа
дочь-помощница, скатерть-самобранка традиционно называют двойными субстантивными конструкциями с приложением.
Наряду с данными сочетаниями в языке существуют конструкции, которые также
являются двойными субстантивными комплексами, то есть, образованы по модели «сущ
ествительное+существительное», но в которых ни один из элементов не является определителем, например, диван-кровать, гуси-лебеди. Сочетание диван-кровать дает наименование одного объекта (обозначает комплексное понятие), выполняющего функции,
обозначенные как первым компонентом, входящим в его состав (диван), так и вторым
(кровать). В данном сочетании нельзя выделить главный и зависимый компонент. Конструкция гуси-лебеди дает понятие более емкое, чем сумма его элементов: гуси-лебеди
– не только ‘гуси’ и ‘лебеди’, но и другие птицы. Элементы данных сочетаний с синтаксической точки зрения равноправны по отношению друг к другу. Двойные субстантивные сочетания, которые по своей грамматической форме являются сочетаниеми «сущес
твительное+существительное», но ни один из компонентов данного сочетания не является определяющим (собственно приложением), назовем двойными субстантивными
конструкциями с «квазиприложением». Среди них выделим двойные субстантивные
конструкции с равноправными синтаксическими отношениями между элементами или
сложные языковые единицы, создающиеся по принципу конструкций с приложением.
(Термин «квази» по отношению к языковым единицам использует М.В. Панов, описывая
морфемы, которые в разных позиционных условиях могут проявлять себя и как приставки, и как часть корня, вводит термин «квазиприставки» [2: 105]).
Все синтаксические сочетания в языке можно разделить на «последовательное подчинение слов и соподчинение слов» [2: 251]. В конструкциях с приложением синтаксическая связь между элементами подчинительная (скатерть – какая? – самобранка), а в
конструкциях с «квазиприложением» присутствует синтаксическое равноправие, независимость элементов: диван-кровать – и ‘диван’, и ‘кровать’.
Одним из признаков, благодаря которому возможно разграничить двойные субстантивные конструкции с приложением и двойные субстантивные конструкции с «квазиприложением», является способность приложения трансформироваться в прилагательное.
Целью нашей статьи является разграничение двойных субстантивных конструкций
с приложением от сходных по грамматической форме субстантивных конструкций с
равноправными синтаксическими отношениями между элементами методом трансформационного анализа.
Актуальность данного исследования обусловлена недостаточностью описания
принципов разграничения двойных субстантивных конструкций с приложением и сложных языковых единиц, создающихся по принципу конструкций с приложением (двойных
субстантивных конструкций с «квазиприложением») в современной лингвистической
науке. Одинаковая графическая дефиснооформленность данных сочетаний приводит к
их регулярному отождествлению.
Под трансформационным анализом мы понимаем «выявление сходства и различия
между синтаксическими конструкциями путем установления правил преобразования их
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ядерных структур и набора таких трансформаций при условии сохранения лексического
состава конструкций и синтаксических связей их составляющих» (перевод наш – Е.Б.)
[3: 749]. По своим синтаксическим функциям приложение соотносится с прилагательным, так как выступает в функции определения. По справедливому замечанию М.В. Панова, «к определениям относим те слова в предложении, которые равнофункциональны
прилагательным, какую бы морфологическую форму они ни имели» [2: 253].
Трансформационный анализ может быть применен к двум разновидностям определения: определению, выраженному существительным (приложению), например, веснакраса, и определению, выраженному именем прилагательным, – красивая весна. Сочетание существительного с приложением будем называть исходным (базовым) сочетанием, а получаемое в результате трансформации атрибутивное сочетание (чаще всего
представленное сочетанием прилагательного с существительным) – трансформом. При
трансформации субстантивной конструкции весна-краса в сочетание красивая весна мы
выполняем главное условие трансформационного анализа – «исходное высказывание и
его трансформы должны обладать смысловым инвариантом, т.е. соотноситься с одной
и той же денотативной ситуацией» [4: 367], а также между компонентами исходного
высказывания и трансформа «должны сохраняться одинаковые синтаксические связи»
[4: 368], в нашем случае – подчинительная связь.
Преобразуем другие двойные субстантивные конструкции с приложением в семантически сходные атрибутивные высказывания. Из поэтического текста: девка-краса –
красивая девка; курицы-молодки – молодые курицы; старцы-пни – старые пни; деддворовик – дворовый дед; дед, живущий или работающий во дворе; рифмы-старухи
– старые рифмы (давние, устаревшие), старуха-боль – старая (давняя) боль; мальчиккудряшок – кудрявый мальчик, мальчик с кудрями (кудряшками); пули-сороки – пули,
стрекочущие, как сороки; ветер-конь – ветер, парящий, стремительный, как конь;
зайчонок-луч – луч, прыгающий, как зайчонок; зори-очи – очи, сияющие, светящиеся,
как зори; раи-сады – райские сады; стоп-кран – кран, с помощью которого можно совершить остановку; звезды-лампадки – звезды, светящие, как лампадки; любимицадочка – любимая дочка, дочка, которую любят; мотыльки-скитальцы – скитающиеся мотыльки; мачеха-краса – красивая мачеха; мысли-мыши – мысли, бегающие (мелькающие), как мыши; прически-пальмы – прически, похожие на пальмы; губы-вишенки
– губы, похожие на вишни, губы цвета вишни. Из фольклорных текстов: царь-девица –
царствующая девица; мышка-норушка – мышка, живущая в норе; лягушка-квакушка
– квакающая лягушка. Трансформационное преобразование исходных единиц (приложений) в атрибутивные компоненты сочетаний показывает, что трансформы могут быть
выражены именем прилагательным, причастием, причастным оборотом, определительным придаточным предложением с союзом который, несогласованным определением,
выраженным существительным в косвенном падеже.
Одной из основных задач трансформационного анализа является совершенствование
и уточнение классификации языковых структур [4: 369]. К наиболее распространенным
видам трансформации Н.Ф. Алефиренко относит преобразование активной конструкции в пассивную, утвердительной конструкции в вопросительную, повествовательного
предложения в вопросительное, словосочетания в предложение, преобразование одного
типа словосочетания в другой [4: 366]. Данный список может быть расширен. По мне65

нию ученого, «перечень трансформаций может быть увеличен» [4: 367]. При помощи
этого метода можно разграничить двойные субстантивные конструкции с приложением
и двойные субстантивные конструкции с «квазиприложением» следующим способом:
если исходное сочетание не может быть преобразовано в атрибутивную конструкцию
без изменения семантического значения и между его элементами нет подчинительной
связи (синтаксической связи главного и зависимого компонента), то данное сочетание
мы квалифицируем как двойную субстантивную конструкцию с «квазиприложением».
Например, в конструкции интернет-магазин первый компонент (интернет) является
определителем ко второму (магазин) (присутствует подчинительная связь), и возможно
преобразование конструкции в атрибутивное сочетание – магазин, товары в котором
можно приобрести посредством интернета, или (окказионально) – интернетный
магазин. То есть, базовое сочетание и трансформ удовлетворяют семантическому и грамматическому критериям. Это двойная субстантивная конструкция с приложением. Субстантивное сочетание склад-магазин грамматически может быть трансформировано в
атрибутивное сочетание – склад, находящийся в магазине или магазин, находящийся
в складе, но при этом не выполняется семантический критерий трансформационного
анализа, ведь «синтаксические конструкции, входящие в один и тот же ряд трансформов,
должны рисовать одну и ту же внеязыковую ситуацию» [2: 239]., то есть и склад, и магазин одновременно. Помимо этого, между элементами данной конструкции не подчинительная связь – отсутствует и грамматический признак трансформации (между исходным (предполагаемым сочетанием с приложением) и трансформом (атрибутивным сочетанием) – разная синтаксическая связь). Сочетание склад-магазин дает наименование
одного и того же объекта (обозначает комплексное понятие), выполняющего функции,
обозначенные как первым компонентом, входящим в его состав (склад), так и вторым
(магазин). Налицо двойная субстантивная конструкция с «квазиприложением». Как отмечает Н.Ф. Алефиренко, «семантически близкими (и даже тождественными) являются
те синтаксические структуры, которые обладают общим трансформационным потенциалом, и, наоборот, различия в трансформационном потенциале свидетельствуют о семантических различиях анализируемых структур» [4: 369].
Для подтверждения статуса двойных субстантивных конструкций с «квазиприложением» проверим их методом трансформационного анализа. Попытка преобразования их
в атрибутивное сочетание показывает невозможность такой трансформации, например:
в конструкции мать-отец – ни один из компонентов сочетания не может выступать в
роли определителя с сохранением значения базового сочетания (нельзя материнский
отец или отеческая мать), значение сочетания мать-отец дает понятие ‘родители’;
плащ-пальто – плащевое пальто или пальтовый плащ не равно значению исходного
сочетания, это один предмет, совмещающий в себе признаки как плаща, так и пальто;
весна-лето – по своему значению не равно атрибутивному сочетанию весеннее лето или
летняя весна, значение базового сочетания заключает в себе временной отрезок, начальным и конечным пунктами которого являются его компоненты – весна и лето; яблокигруши – это не яблочные груши и не грушевые яблоки, а обозначение фруктовых деревьев;
сочетание сердце-стрела – является репрезентацией парных графических объектов.
Проведенный анализ двойных субстантивных конструкций позволяет прийти к следующим выводам. В современном русском языке наряду с двойными субстантивными
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конструкциями с определением-приложением существуют и конструкции, которые сходны по грамматической форме с сочетаниями двух существительных, одно из которых
является определяемым, а другое – определяющим (приложением), но отличаются по
характеру синтаксической связи (сочинительная и подчинительная связь) и своим семантическим наполнением. Подобного рода конструкции называем двойными субстантивными конструкциями с «квазиприложением» или двойными субстантивными конструкциями с равноправными синтаксическими отношениями между элементами. Для разграничения двойных субстантивных конструкций с приложениями и двойных субстантивных конструкций с «квазиприложениями» применяем метод трансформационного
анализа, включая в трансформационный ряд в качестве базовой единицы конструкцию с
приложением, а в качестве трансформа – атрибутивную конструкцию, выраженную именем прилагательным, причастием, причастным оборотом, определительным придаточным предложением с союзом который, несогласованным определением, выраженным
существительным в косвенном падеже. Возможность преобразования базовой единицы
в трансформ с сохранением семантического состава и без изменения вида синтаксической связи (в нашем случае – подчинительной связи) свидетельствует о том, что данная
базовая (проверяемая) единица является конструкцией с приложением, невозможность
такой трансформации говорит о принадлежности данной единицы к другому виду сочетаний – двойной субстантивной конструкции с «квазиприложением».
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ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ТРОПА
«СТАЛКИВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ» И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЕТАФОРЫ
В НОВЕЛЛЕ-ПРИТЧЕ И.А. БУНИНА «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»
У статті розглядається функціонування тропу «зіштовхування значень» та
художньої метафори у новелі-притчі І.О. Буніна «Господин із Сан-Франциско».
Ключові слова: метафора, зіштовхування значень, полісемант, символ, текст.
В статье рассматривается функционирование тропа «сталкивание значений» и художественной метафоры в новелле-притче И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Ключевые слова: метафора, сталкивание значений, полисемант, символ, текст.
In this article the functioning of the trop «collision of the meanings» and the metaphor in
Bunin’s short story «Mister from San-Fransisco» are considered.
Key words: metaphor, collision of the meanings, polisemantic word, symbol, text.
Новелла-притча «Господин из Сан-Франциско» (1915) была написана И.А. Буниным
после посещения Италии – путешествия на Капри и в Неаполь.
Основой текстообразования являются прием «сталкивание значений» полисемантичных слов и омонимов и художественная метафора, которые развертываются в тексте.
В отличие от метафоры, троп «сталкивание значений» не являeтся результатом авторского переноса наименования на новый денотат, а опирается на уже утвердившиеся
в системе языка ЛСВ слов, между которыми часто не обнаруживаются никакие ассоциации по сходству (8, с. 208).
Композиционно метафорическое повествование делится на две части по аналогии
с произведением Августина Аврелия «О Граде Божьем» (412-426): Град Земной и Град
Божий, - и построено на контрастах.
Двумя Градами Августин называет два рода человеческого общения. Один из них
составляется из людей, желающих жить в мире только по плоти, т.е. по человеку, другой – из желающих жить также и по духу, т.е. по Богу (3, с. 3,9). Когда человек живет по
человеку, а не по Богу, он подобен диаволу (3, с. 8).
Земной град имеет свои блага на земле и очень часто разделяется сам в себе, вступая
в споры, войны и сражения, и добиваясь побед, несущих пред собою смерть. Он хочет
быть победителем у племен, хотя сам находится в плену у пороков (3, с. 54). Земной
град (человеческое общество), основателем которого был братоубийца Каин (3, 55),
противопоставляется Граду Божьему (христианскому обществу), основателем которого
является Христос, то есть Церкви Его (2, 572).
Земной град начала ХХ века уподобляется в тексте нечестивому сатанинскому граду
Вавилону и ряду других подобных образов.
Новый способ общественного устройства (промышленное общество начала ХХ в.)
представлен в образе трансатлантического лайнера – знаменитой «Атлантиды». Ме© Хоминич Г.И., 2011
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ханизм рыночной экономики (обязательное, не допускающее отступлений соблюдение
законов рынка) уподобляется механизму всяческих машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля. Основой метафоричности
является общий признак сравниваемых объектов: подавляющая человеческую душу неукоснительность (техническая метафора).
Имена собственные руководителей промышленного общества выражены синонимическими перифразами: самое отборное общество, от которого зависят все блага
цивилизации; мужчины, - в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, решали
на основании последних биржевых новостей судьбы народов; те, что в совокупности
своей, столь же непонятно и, по существу, столь же жестоко, как и он (Тиверий), властвуют теперь в мире; Новый Человек со старым сердцем.
Самому отборному обществу приписываются признаки, отрицающие признаки
Бога – Спасителя и присущие Его противнику – Дьяволу, совершенному ангелу, который
поставил себя на место Бога. Согласно Писанию, Дьявол – отец лжи, человекоубийца
от начала (Ин 8, 44).
Высказывание объявление войн – благо цивилизации ассоциируется со словами Дьявола, обращенными к первым людям: И вы будете, как боги, знающие добро и зло (Быт
3,5). Основой метафоричности является общий признак сравниваемых понятий: лживое
искушение.
Согласно Писанию, благо – это Бог, который есть любовь. Целью субъекта является благо (добро), понимаемое как выгода (деньги, доход) – захват чужих территорий,
рынков сбыта и т.д. Средством к достижению цели является умышленное уничтожение
людей.
Новый Человек решил жить без Бога и установил свой нравственный закон (война,
т.е. зло, есть благо, т.е. добро), и в этом он подобен Дьяволу, ибо и диавол захотел жить
сам по себе, когда не устоял в истине, так что стал говорить ложь, говоря от себя, а
не от Бога (2,8).
В тексте реализована метафора: самое отборное общество – антихрист, отвергающий Отца и Сына (1 Ин 2, 22).
Для оживления стершейся метафоричности (6, 462) в повествование включается
прием сталкивания. Члены метафорической цепочки развивают одну и ту же метафорическую тему (6, 462).
Полисемант человек реализует семемы «живое существо, обладающее мышлением»; «лицо, принадлежащее к определенному обществу»; «личность, обладающая высокими моральными свойствами»; «слуга».
Смысловыми центрами текста становятся следующие семемы слова господин: «правитель, облеченный высшей властью над всеми; властелин»; «лицо, пользующееся властью по отношению к зависимым людям»; «гражданин другого государства, принадлежащий к привилегированному обществу»; «лицо, которое обладает властью свободно
распоряжаться чем-либо»; « (ирон.) лицо, не пользующееся уважением».
Прямое значение слова господин (мистер, сэр, синьор) – «гражданин города СанФранциско, принадлежащий к привилегированному обществу», сталкивается с переносным, отрицающим прямое: гражданин сатанинского нечестивого града, приближенный
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Дьявола, и актуализирует иронический подтекст: не Спаситель, Мессия, а искуситель,
Антихрист.
Расширение значения слова господин осуществляется путем включения в текст полисеманта сирена.
Слово сирена реализует в тексте значение «полуженщина-полуптица с волшебным
голосом, которым она завлекает моряков в гибельные места», а также значение своего
омонима «сигнальный гудок с резким воющим звуком». Сирены – персонажи древнегреческой мифологии.
Согласно Гомеру, сирены «ловят подходящих к ним близко людей мореходных. Кто
по незнанию их сладкий / Голос услышит, тому ни жены, ни детей малолетних / В доме
своем никогда не утешить желанным возвратом: / Пением сладким сирены его очаруют,
на светлом сидя лугу; а на том лугу человечьих белеет много костей. (5, с. 39-46).
Образ сирены является конкретным воплощением образа Дьявола и определяется
теми же действиями, что и Дьявол. (Замена актантов).
В контексте никогда не прекращающаяся балканская война высказывание объявление войн – благо цивилизации ассоциируется с пением сирен. В основе метафоричности
лежит общий признак сравниваемых понятий – лживое искушение.
Результатом развертывания ассоциации является метафора самое отборное общество – сирена. Основой метафоричности является функция сирен – умышленное уничтожение людей.
В условиях контекста существительное мрачность указывает на постоянный признак ада – вечный мрак. Взвизгивания, завывания и стоны сирены напоминают о муках,
которым подвергаются в вечность те, кто умышленно уничтожает людей, и отсутствии
надежды на спасение.
В контексте «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» (Откр 18, 10) слова мрак, мрачность, не было солнца и т.д. актуализируют апокалиптическую тему «Царство Антихриста становится мрачным». Безотрадная, невозможная для жизни обстановка рассматривается как наказание Богом поклоняющихся Антихристу (Откр 16, 2).
Прямое значение слова господин – «властелин на море» сталкивается с переносным
– человекоубийца, раб порока.
Самое отборное общество уподобляется Тиверию – римскому императору, который
в последние годы своего правления жил на Капри. Согласно христианскому учению, во
времена Тиберия был распят Иисус Христос.
Имя собственное Тиберий представлено в тексте перифразой человек, который
почему-то забрал власть над миллионами людей. Полисемант – глагол забрать одновременно реализует два значения: «подчинить себе» и «присвоить», а также окказиональный смысл, созданный на основе метафорического переноса: человек, который присвоил
власть Бога.
Индивидуальные признаки Тиберия выражены перифразами человек, совершенно
запутавшийся в своих жестоких и грязных поступках, который наделал жестокостей
сверх всякой меры.
Имена собственные самого отборного общества представлены перифразой те, что
в совокупности своей столь же непонятно и, по существу, столь же жестоко, как и он
властвуют теперь в мире.
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Прямое значение слова господин «правитель, облеченный высшей властью над всеми», реализует значение своего антонима «раб» греха (порока), и сталкивается с переносным – Антихрист.
Предикатная группа почему-то забрал власть над миллионами людей, наделал жестокостей сверх всякой меры, запутался в своих жестоких и грязных поступках, решали судьбы народов и т.д. характеризует текстовый референт: человек, поставивший себя
на место Бога – Антихрист.
Согласно Писанию, Бог создал человека свободным и разумным, чтобы человек владычествовал над всею землею (Быт 1, 26).
Глагольно-именная группа: китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами; каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных
туристов; здоровенные оборванцы кинулись к нему навстречу с предложением услуг…
и т.д. – актуализирует текстовый концепт: превращение Новым Человеком своего ближнего в орудие труда.
Действие выгоды (денег, дохода) на человека ассоциируется с действиями Дьявола, а власть денег – с дьявольской властью. Основой метафоричности является функция
Дьявола – способность склонить человека ко злу. Дьявол – аллегорический образ денег,
капитала.
Новый Человек не властен над своими поступками, он лишен свободы.
Прямое значение слова господин «лицо, пользующееся властью по отношению к зависимым людям», сталкивается с переносным, отрицающим прямое значение, и реализует значение своего антонима: раб, подчиняющийся дьявольской власти денег, Антихрист.
Самое отборное общество и его пороки (гордыня, идолослужение, жадность, обжорство, супружеская неверность и т.д.) представлены в тексте как объект осмеяния. В
центре – отсутствие у Нового Человека (богатство которого получено несправедливым
путем) признаков личности, обладающей высокими моральными свойствами. Слово господин реализует иронический подтекст: лицо, не пользующееся уважением.
Полисемант старое сердце реализует два значения: «внутренний орган человека,
достигшего старости» и «прежние (устарелые) душевные качества». Метафорическая
перифраза Новый Человек со старым сердцем актуализирует окказиональный смысл,
созданный на основе метафорического переноса и отрицающий прямое значение: Ветхий Адам с прежними грехами, которые коренятся в его сердце; главный грех – непомерная гордыня.
В условиях контекста все тело, извиваясь, поползло на пол; это был уже не господин
из Сан-Франциско, а кто-то другой полисемант – глагол поползти реализует два значения: «медленно перемещаться» и «передвигаться по поверхности (о пресмыкающихся)».
Прямое значение словосочетания кто-то другой – «умирающий» сталкивается с переносным: кто-то другой – Змей – Искуситель (обличение ложного героя и его трансформация – В. Пропп).
Согласно Августину, бессмертные и блаженные существа обитающие в небесных
жилищах и соутешающиеся общением со своим Творцом, любят нас, смертных из милосердия. С ними составляем мы один град Божий, в котором законом служит умная и
непреложная воля Бога. Одна часть, которая в нас, странствует, другая, которая в них,
подает нам помощь (2, с. 414).
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Ключевые слова «Дева Мария», «Рождество», «Матерь Божия», «Страсти Господни», «Снятие с креста» определяют развертывание текста по библейскому сценарию
«Божье Спасение». В этом контексте перифразы «трижды благословенный сын», «рожденный от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой
земле Иудиной» указывают на второе лицо Святой Троицы – Иисуса Христа, Сына Божьего, посланного Отцом Спасителем миру.
Новая заповедь Христа: Да любите друг друга, как я возлюбил вас
(Ин 15, 12).
Во время земной жизни Иисуса Его любовь к людям проявлялась в Его добрых поступках (кормил голодных, исцелял больных, утешал обездоленных и т.д.). Высшим
знаком Его любви является Крест. Своими страданиями и смертью на Кресте (Страсти
Господни) Иисус победил власть Дьявола.
На любовь Христа народ Божий отвечает добрыми делами и молитвой.
В тексте представлена социальная жизнь острова Капри. Полисемант рынок реализует два ЛСВ: «сфера товарного обращения, товарооборот» и «место розничной торговли
съестными припасами».
Поступки человека, подчиняющегося законам рыночной экономики (власти денег),
противопоставляются поступкам человека, живущего в соответствии с нравственным законом, подчиняющегося власти Христа.
В центре каприйского рынка – «Лоренцо, высокий старик лодочник, беззаботный
гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных ночью омаров, и теперь
мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь
своими лохмотьями».
Лоренцо не только не стремится выгодно реализовать свой товар, но, напротив, продает его с убытком, за бесценок, т.е. очень дешево, отказываясь от прибыли в пользу
своего ближнего. Действия Лоренцо определяются выбором добра.
Прямое значение полисеманта модель «натурщик» сталкивается с переносным «образец для поведения», которое в контексте с царственной повадкой (с царственной свободой) актуализирует текстовый концепт: достоинство человека, живущего нравственной жизнью.
Лоренцо – человек с новым сердцем, в котором любовь побеждает грех. Он так же
беден, как был беден во время своей земной жизни его Учитель.
Прямое значение слова человек «личность, воплощающая высокие моральные качества», сталкивается с переносным – сын Божий, следующий за Христом.
Молитва странствующей Церкви – абруццких горцев, воспевающих хвалы солнцу,
утру, Матери Божьей и Иисусу Христу соединяется с молитвой Небесной Церкви, воспевающей хвалы Богу и Агнцу (Апокалипсис). Армия Земного града начала ХХ века, оснащенная современной военной техникой, противопоставляется войску Христа (3, 518).
В тексте реализовано авторское представление о будущем общественном устройстве
– обществе, новым законом которого является любовь к человеку.
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Борзенко C.Г., Бабаєва Л.В., Цьох Л.Й.
(Львів, Україна)

КОНЦЕПТ «ДЕРЕВО» В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КУЛЬТУРНО-МОВНИХ
ТРАДИЦІЯХ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ
ТА ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ПІДХОДИ
Стаття присвячена лексико-семантичній трансформації концепту «дерево» в європейських культурно-мовних просторах.
Ключові слова: концепт, символ, рослинна символіка, фрейм, семантичні трансформації, метафорична основа.
Статья посвящена лексико-семантической трансформации концепта «дерево» в
европейских культурно-языковых пространствах.
Ключевые слова: концепт, символ, растительная символика, фрейм, семантические
трансформации, метафорическая основа.
The article deals with the lexical and semantic transformations of the concept “tree” in the
European cultural and linguistic environments.
Keywords: concept, symbol, herbal symbolism, frame, semantic transformation, metaphorical framework.
Культурно-мовні простори насичені концептами. Відомо, що концепт багатосистемне явище, він містить як раціональне, так і емоційне, як абстрактне, так і конкретне, як
універсальне, так і етнічне, як загальнонаціональне, так і індивідуально-особистісне.
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У лінгвістиці активно досліджуються як окремі концепти так і концептосфери. Спостереження багатьох вчених-лінгвістів (А.Вежбицької, Ю.С.Степанова, В.А.Маслової та
ін.) дають можливість прийти до висновку, що існують концепти-«універсалії», які представлені в усіх мовних культурах, і в той самий час у кожній культурі існують окремі,
специфічні концепти («Душа», «Судьба», «Совесть», «Воля» – для російської культури;
«Хата», «Вишиванка», «Хліб» – для української культури; “Angst” (страх) – для німецької та ін.).
Можуть концепти-«універсалії» трансформуватись у спеціальні для тієї чи іншої
культурно-мовної традиції. Наприклад, універсальний, архетиповий концепт «дерево» в
різних європейських культурах набуває своєї специфіки: «береза» в російській культурно-мовній традиції – символ Росії, беззахисної, сумної дівчини; в англійській – чистота і
новизна; «плющ» в іспанській культурі асоціюється зі скупістю; «кипарис» – з кладовищем; у народів Кавказу «кипарис» - символ стрункого високого хлопця тощо.
З метою систематизації концептів, а також можливості зіставлення систем концептів
у різних мовах розробляється їхня фреймова будова.
Фреймова семантика досліджувалася М.Мінським, Ч.Філмором Р.Ленекером,
Ю.Карауловим, С.Жаботинською, О.Селівановою, О.Кубряковою та іншими лінгвістами. Фрейм вважається одиницею знань, яка організована навколо концепту і містить у
собі дані про суттєве, типове для цього концепту в рамках певної культури.
У даному дослідженні ставимо за мету вивчення символічного аспекту концепту «дерево», закладеного у фольклорних витворах. Концепт «дерево» пов’язаний з фреймом
«символіка рослин».
Фрейм «символіка рослин» досліджувався лінгвістами і лінгвокультурологами в
різних аспектах: роль символіки рослин в утворенні фразеологізмів; виникнення архетипової рослинної символіки; символіка лісу в циклі балад про Робіна Гуда; створення
концептуальної метафори, пов’язаної з рослинною символікою; національна специфіка фітонімів в українській, англійській, іспанській та німецькій мовах тощо (див. роботи Дж.Фрезера, А.П.Чудінова, А.Н.Баранова, М.Костомарова, І.Шами, В.Похлебкіна,
І.Подолян і О.Левченко).
Концепт «дерево» вже розглядався в науковій літературі, особливо його міфологічний та релігійний аспекти, але для реконструкції фрагменту концептуальної та мовної
картин світу європейський народів варто було б звернути увагу на культурологічний аспект цього концепту, закладений у фольклорних витворах – прислів’ях, народних піснях,
казках, приказках, замовляннях. У фольклорних витворах концепт «дерево» виступає
єдністю міфологічного, релігійного, філософського, культурологічного аспектів, і такий
синтез, на нашу думку, можливий тільки на метафоричній основі (Див. Рис. 1).
Фрейми містять у собі основні концепти тієї чи іншої культурно-мовної традиції, і
тому доречно було б до аналізу концептів застосувати когнітивний та культурологічний
підходи. Такі підходи до аналізу концепту пропонують Ю.С.Степанов. В.А.Маслова,
О.Кубрякова та ін. лінгвісти. Вони вважають, що культурологічний і когнітивний підходи дозволяють розглядати концепт з боку етимології, його словникової дефініції (ядро
концепту), в контексті поетичної, наукової, філософської літератури. За їхніми схемами
концепт постає як багатовимірне утворення, яке містить у собі понятійно-диференційні,
конотативні, образні, оціночні, асоціативні характеристики [1: 403].
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Рис. 1. Асоціативне поле концепту «дерево».
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і лінгвістичних
(О.Лосев,
Є.Касірер,концепт
О.Потебня
та
ін.). Ю.Аваліані переконаний, що для символу характерні більш тонкі та опосередковані

етимології,
його словникової дефініції (ядро концепту), в контексті поетичної,
асоціативні зв’язки між словесними знаками і тими явищами і поняттями, які можна назвати символічними.
Символ
може мати метафоричну,
синекдохічну
осно- як
наукової,
філософської
літератури.
За їхніми метонімічну,
схемами концепт
постає
ву, з одного боку, а з іншого боку, у процесі фразетвору, залучатися до метафори [2: 4-12].
Важливу проблему лінгвокультурології становить національно-культурна специфіка
символів. У цьому зв’язку В.Кононенко зазначає, що «перехід від архетипового символу до власне національного локалізованого відбувається шляхом складних семантичних
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Наша схема «Європейські культурно-мовні паралелі» (Рис. 2) показує
символічний аспект концепту «дерево» в українській, англійській, іспанській,
російській
та німецькій
культурно-мовних
трансформацій,
зумовлених
метафоричнимтрадиціях.
переносом на ґрунті даної етнокультури з
опорою на відповідні фонові знання» [3: 30].
Рис 2. Європейські культурно-мовні паралелі.
Культурологічна символіка
концепту «дерево»
Українська культурно-мовна традиція
Дуб – чоловіча сила; тополя – одинока дівчина;
калина – дівоча чистота, гарна дівчина; верба –
сумна дівчина; явір – молодий хлопець.
Російська культурно-мовна традиція
Дуб (дуб) – символ життя; яблуня (яблоня) –
захисниця, особлива чарівна сила; береза (берёза) –
символ Росії, тендітної , беззахисної дівчини.

Англійська культурно-мовна традиція
Дуб (oak) – витривалість, сакральне дерево; береза
(birch) – чистота і новизна; яблуня (apple tree) –
щастя, здоров’я, верба ( willow)– туга, перебування
в траурі
Німецька культурно-мовна традиція
Дуб (Eiche) – сила, могутність, гордість; тис (Eibe)–
особлива чарівна сила; граб (Hagebuche)– символ
брутальної людини; ліщина (Haselbusch) – символ
місця, де народжуються діти; липа (Linde)–
священне дерево богині родючості, символ удачі,

процвітання, росту, кохання.

Іспанська культурно-мовна традиція

Дуб (roble) – сила; плющ (hiedra)– скупість, кипарис
(cirpés) – кладовище, яблуня (manzano)– здоров’я,
любов, молодість, щастя; черешня (cerezj) – безтурботне
життя; ясен (fresno)– жертовність; осика (alamo temblón)
– сумнів, невпевненість.
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Рис 2. Європейські культурно-мовні паралелі

релігійних,

філософських, міфологічних, культурологічних і лінгвістичних проблем. Цю
Автор монографії «Русская метафора» В.П. Москвін вважає, що джерелами словес-
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В.М. Жирмунський). Джерело цього підходу лежить у релігійній філософії та богослов’ї,

між словесними знаками і тими явищами і поняттями, які можна назвати
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де поняття «символ» і «метафора» ототожнюються [5: 16]. Інші вчені трактують культурний та релігійний символізм як «окремий випадок метонімії» [6: 87].
Дуб є символом сили, мужності, витривалості, довголіття, родючості, шляхетності,
вірності в багатьох індоєвропейський культурно-мовних традиціях (кельти, давні греки,
литовці, німці, іспанці, слов’яни, стародавні римляни).
У багатьох індоєвропейських традиціях існував культ дуба, який вважався священним деревом, оселею богів, небесними воротами, крізь які божество може з’явитися перед людьми. Дуб виступає в ролі світового дерева: він символізує світову вісь потоку
божественної енергії, яка пов’язує надприродний і природний світи [7: 75]. Це дерево
було присвячене богам – громовержцям: у Греції – Зевсу, у Давньому Римі – Юпітеру, у Німеччині – Донару, у литовців – Перкунасу, у слов’ян – Перуну. Дуб символічно
пов’язують із вогнем і блискавкою. На думку Д.Ж. Фрезера, давні люди вважали, що
«великий бог неба, об’єкт їхнього культу, чий жахливий голос долітав до них у гуркоті
грому, полюбив дуб більше за інші дерева і часто сходив на нього з грозової хмари у вигляді блискавки, залишаючи на згадку про свій візит розщеплений, обвуглений стовбур
та спалене листя. Такі дерева були оточені ореолом слави, тому що в їхньому руйнуванні
бачили руку великого громовержця» [8: 605]. Місце, куди вцілювала блискавка, ставало
священним.
Дубові ліси завжди відігравали велику роль у житті німецьких селян. Тому, напевне,
старовинне німецьке прислів’я говорить: Wo der Wald stribt das Volk (Де помирає ліс, там
помирає народ). Дуби ростуть повільно, але живуть іноді до ста років. Народні прислів’я
говорять: Pizle wachsen schneller als Eichen – букв. Гриби ростуть швидше ніж дуби.
Buchensollst du suchen, arber Eicheln sollst du weichen – букв. Шукай бука, але уникай
дуба (під час грози). Viele Eicheln und Buchnüsse lassen strengen Winter erwarten – букв.
Якщо вродить багато жолудів та букових горішків слід чекати суворої зими.
У російських народних казках дуб виступає символом життя. У казці про царівнужабу життя Кощея Безсмертного знаходиться у скрині, що висить на високому дубі.
У символічних просторах англійських фольклорних балад (зокрема у баладах про
Робіна Гуда) дуб вважався сакральним деревом. Крім цього, є прислів’я, пов’язане з цим
деревом: Every oak has been an acorn букв. Кожен дуб колись був жолудем.
Цвіт яблуні (apple blossom) означає любов, що тільки починає зароджуватись. Деякі
англійські народні приказки і висловлювання пов’язані з плодами яблуні: The apple never
falls far from the tree – Яблуко недалеко від яблуні падає, apples and oranges – велика
різниця.
В іспанській мовній традиції дуб є також символом сили: Es más fuerte que un roble
– Сильніший за дуб.
Дуб символізує силу, міць, витривалість в усіх розглянутих культурно-мовних традиціях. А смуток, тугу, траурний настрій символізують різні дерева: в англійському та українському фольклорі – верба (to wear the willow – бути в траурі), в іспанському – кипарис
(campo de cipreses – кладовище), в російському – береза (в одній казці читаємо: девушку
убили, под березой схоронили).
У російських народних казках, зокрема у казці «Гуси-лебеди», яблуня виступає як
захисниця; плоди яблуні – золоті яблука, чарівні яблука, роблять чоловіків могутніми
богатирями (казка про Жар-птицю).
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Липа особливим чином пов’язана з життям та міфами німецького народу. Липа вважалась священним деревом німецької богині плодючості Frigga. Під липою в центрі
села збирались мешканці сільських громад для обговорення важливих питань. Dorflinde
– місце сільських зборів. Tanzlinde – під липою збирались селяни під час свят, співали
і танцювали. Липа у німців є символом кохання. Дівчата ворожать на кохання, обраваючи зелені листочки з гілки липи і промовляють: “Von Herzen, mit Sxhmerzen, uber alle
Maben”. У казці братів Грімм “ Die drei grunen Zweige” зелена гілка липи виступає символом нового життя.
Калина в українській культурі має позитивну, міфологічну за походженням, символіку. Найдавніші міфологічні уявлення про рослину збереглися в замовляннях, де калину
персоніфіковано: «Калиновим мостом ішло три сестри:Калина, Малина та Шипшина…» Калина пов’язана з весільним та поховальним обрядами. Ці обряди за міфологічними уявленнями є переходом в інший світ.
М. Костомаров наводить такий приклад української народної пісні:
Де ти, калино, росла, // Щось така красна,// Тонка та висока,// Листом широка? //У лузі при криниці, // При студеній водиці [9: 44].
Калина – це символ зрілості дівчини, тому червона калина бере участь у весільному
ритуалі, де вона символізує собою дівочу чистоту, красу: українська дівчина чорнява та
рум’яна, як калина; гарна, як калина, червона як калина. З давніх-давен оспівують калину
в думах, піснях, складають про неї легенди, вірші, приказки, афоризми тощо. Бо калина
– споконвічний яскравий символ України, вірна супутниця людини від народження до
останніх днів; не було, здається, хатини в Україні, біля якої б вона не кущувала. Жодна
рослина не опоетизована так ніжно і трепетно у літературі, як калина.
Окрім цього, червона калина – це символ крові, пролитої на війні, чому і стала символом воїнів. Калина – символ боротьби українського народу за свою національну незалежність. В цьому символі – глибокий зміст: це духовний світ українців, їхня спадщина,
яка означає потяг до рідної землі, свого берега, своїх традицій.
Ой у лузі червона калина похилилася, //Чогось наша славна Україна зажурилася.// А
ми тую червону калину піднімемо, // А ми нашу славну Україну, гей, гей, гей, розвеселимо!
Символ є опорним компонентом наведених прислів’їв, приказок, казок, народних
пісень і транслює експресивність (дуб – сила, міць, мужність, витривалість); міфологічність (дуб – світове дерево, священне дерево, культове дерево, присвячувався богам); магічність (молодильні яблука, чарівні яблука); життєдіяльність (липа у німців є символом
кохання; дуб – символ довголіття в багатьох індоєвропейських культурах) та ін.
Складні семантичні трансформації надають символу національної специфіки і реалізуються у відповідних мовних парадигмах.
Мовні парадигми концепту дерево, реалізовані у фольклорних витворах європейських народів, об’єктивуються низкою метафор та метафоричних виразів (де помирає
ліс, там помирає народ; кожен дуб колись був жолудем; життя Чахлика Невмирущого
знаходиться у скрині, що висить на високому дубі; яблунька з молодильним яблуками;
верба – туга; береза, калина, тополя – дівчина та ін.).
У метафоричних виразах концепт «дерево» має стійкі асоціати із явищами природи,
з видами людської діяльності, зі станом людини, живими істотами.
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Дж. Лакофф у сьомому розділі книги «Метафоры, которыми мы живем» подає дефініцію поняття персоніфікація: «до найбільш очевидних онтологічних метафор відносяться випадки, коли матеріальний об’єкт інтерпретується як людина. Це дозволяє
усвідомлювати наш досвід взаємодії з неживими сутностями в термінах людських мотивацій, характеристик і діяльності людей.
Персоніфікація є загальною категорією, яка охоплює широке коло метафор, кожне з
яких базується на специфічній властивості людини або на способі йог сприймання» [10:
58] (верба – сумна дівчина; тополя – одинока дівчина; калина – гарна дівчина; кипарис –
стрункий хлопець; яблуня – захисниця тощо).
У фреймі «символіка рослин» концепт «дерево» організовує в першу чергу найпотужніший слот «персоніфікація», який містить найбільшу кількість метафоричних моделей, і цей семіотичний принцип метафоризації, що носить назву антропоморфізм, лежить в основі утворення концептуальної метафори, адже людина розглядає себе як центр
і найвища мета світобудови.
Процес глобалізації у сучасному світі вимагає вирішення проблем, поставлених життям: вступати у міжкультурну комунікацію безпосередньо і опосередковано: переклади,
вивчення мов, туризм, обмін фахівцями тощо. У цьому контексті дослідження культурно-мовної традиції різних народів дуже актуально.
Вважаємо, що наше дослідження дозволить в методиці викладання іноземних мов у
спеціалізованих вищих навчальних закладах та в перекладацькій діяльності студентівмайбутніх фахівців, розглядати майже кожну лексичну одиницю як концепт, що збагачуватиме уявлення студентів про іншомовний світ і сприятиме їх полікультурному вихованню.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В СИСТЕМЕ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ
И СИНТАГМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СТАТЬЕ Н.С. ЛЕСКОВА
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА И ПОСЛЕДНЯЯ РАЗЛУКА С ШЕВЧЕНКО»
В роботі проаналізовано особливості функціонування лексичних одиниць у статті
М.С. Лєскова «Остання зустріч й остання розлука з Шевченком» в ракурсі синтагматики и парадигматики.
Ключові слова: М.С. Лєсков, публіцистика 60-х років ХIХ сторіччя, Шевченко, лексика, синтагматика, парадигматика.
В работе проанализированы особенности функционирования лексических единиц в
статье Н.С. Лескова «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко» в ракурсе
синтагматики и парадигматики.
Ключевые слова: Н.С. Лесков, публицистика 60-х годов Х1Х века, Шевченко, лексика, синтагматика, парадигматика.
In this work features of functioning of lexical units in the article by N.S. Leskov «Last
meeting and last separation from Shevchenko» are analysed.
Kеy words: N.S. Leskov, journalism of 1860-s, Shevchenko, sintagmatics, paradigmatics.
Публицистика Н.С. Лескова уже в 60-х годах XIX века отличалась разнообразием
тем и проблем. Так, великому малороссийскому поэту Т.Г. Шевченко, с которым русский литератор был лично знаком, посвящено несколько работ, в том числе статья, созданная в 1861 году, – «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко». Статья
опубликована в журнале «Русская речь». В работе с помощью различных лексических
единиц, сконцентрированных вокруг личности выдающегося поэта, сориентированы
ценностные константы, соответствующие базовым понятиям о нравственных принципах славян, объединенных исторической идентичностью и традиционными моральнонравственными устоями.
Интерес для исследования представляет лексика данной работы, а также языковые
приемы, эксплицирующие идиостилевые особенности Н.С. Лескова-публициста, сквозь
призму которых высвечиваются характерные черты личности Т.Г. Шевченко.
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Для того чтобы с фотографической точностью отметить, а нередко и подчеркнуть (в
большинстве случаев опосредованно, например, через описание обстановки в квартире) такие качества малороссийского поэта, как скромность, невзыскательность в быту,
Н.С. Лесков использует лексические единицы, в семантике которых ядерную часть составляют компоненты высокой степени проявления свойства, признака и т.д., например,
весьма (незатейливой постелью), ужасно (болезненное), глубоко (верил), очень (грустил,
занимает, беспокоит), (становилось) невыносимо, особенно сильно и др. Данные слова
входят в ряд узуальных синонимов с доминантой очень: весьма, ужасно, жестоко, сильно, здорово, больно, шибко… а также расширяют его за счет стилистически нейтрального
особенно - «в особенности, исключительно». Эффект усиления оценочного наполнения
предикатных единиц достигается за счет их синтагматики:
Кроме стола с книгами и эстампами, мольберта и небольшого диванчика… двух
очень простых стульев и бедной ширмы, отгораживавшей входную дверь от мастерской художника, в этой комнате не было никакого убранства. Из-за ширмы узкая дверь
вела по узкой же спиральной лестнице на антресоли, состоящие из такой же комнаты,
как и внизу. Меблировка этой комнаты была еще скуднее. Направо в угле стоял небольшой стол, на котором обыкновенно писал Шевченко; кровать, с весьма незатейливой
постелью…[здесь и далее цит. по: 1: т.1, с.206].
С помощью лексических единиц номинативного характера и сопряженных с ними
слов, включающих в семантическое ядро компонент ‘очень’, передаются этнокультурные
особенности яркой личности, жизнь которой, как и жизнь ее народа, определяет труд. Эта
черта является общей, исторически обусловленной в культуре славян, что подчеркнуто
Н.С. Лесковым через контекстную родо-видовую парадигму с гиперонимом Шевченко,
по отношению к которому субстантивы художник, поэт выступают как гипонимы, конкретизирующие вид деятельности:
…в комнате, служившей мастерской художнику, никого не было, а наверх я не хотел идти, боясь обеспокоить поэта.
С помощью единиц, реализующих высокую степень проявления признака, публицист, с присущим ему эмоциональным накалом, фиксирует и состояние здоровья малороссийского поэта:
Я стал всматриваться пристальней и увидел, что в самом деле во всем его существе было что-то ужасно болезненное…
Русский литератор, искренне переживая за малороссийского собрата, «навещает
смертельно больного Шевченко, закрепляет о днесь цитируемое описание картины его
угасания, его похорон» [2: с.131], откровенно говорит о своих ощущениях при виде поэта,
используя слова в метафорическом значении, включающие в семантическую структуру
компонент усиления свойства, например, могучий – «очень крепкий, жизнеспособный»
[3: т.2, с.285], глубоко – «очень сильно, в значительной степени» [3: т.1, с.317], ужасный
– «очень тяжелый, трагический» [3: т.4, с.473], бездна – «огромное количество, множество» [3: т.1, с.71]:
Я старался его успокоить обыкновенными в этих случаях фразами, да, впрочем,
и сам глубоко верил, что могучая натура поэта, вынесшая бездну потрясений, не поддастся болезни, ужасного значения которой я не понимал.
Н.С. Лесков не случайно повторяет адъектив ужасный и дериваты словообразовательного гнезда с вершиной боль (что-то ужасно болезненное; ужасное значение
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болезни). Повтор выступает аксиологически значимым средством публицистики и используется автором как средство воздействия на читателя при нагнетании экспрессивно
отмеченных единиц. В то же время названные лексемы свидетельствуют о внимании
к собеседнику, дружелюбии, а также искренних чувствах, доверительных отношениях
двух великих писателей, понимающих друг друга без слов:
Я сел около стола, не сказав ни слова. Оба мы молчали…
Угнетенное душевное состояние героя очерка выпукло показано Н.С. Лесковым через употребление слов с общим семантическим содержанием, отражающим надвигающуюся смерть (пропадать, умирать):
“Вот пропадаю, — сказал он (Шевченко). — Бачите, яка ледащица з мене
зробылась”//“Да! — сказал он, — когда б скорее ходили почтовые экипажи, не доедешь
живой на сих проклятых перекладных, а ехать нужно, — умру я тут непременно, если
останусь”.
В речи Т.Г. Шевченко наряду с лексическим повтором наличествует повтор
синонимичных единиц, в частности, глаголов умирать – пропадать. Экспрессивносемантическое наполнение лексических единиц «приводит к оживлению целого узла ассоциативно-вербальной сети, в связи с чем при построении текста активно
эксплуатируются близкие или противоположные по значению слова» [4: с.4], что наглядно проиллюстрировано в статье глаголами дотянуть, подыхать, (противоположными
по значению указанным выше лексемам), с помощью которых фиксируется большое желание жить умирающего поэта:
“От як бы до весны дотянуть! — сказал он, после долгого раздумья, — да на Украину... Там, може бы, и полегшело, там, може б, еще хоть трошки подыхав
Глагол подыхать (с ударением на втором слоге) имеет в данном контексте значение
«пожить», что соответствует его семантическому наполнению в украинском языке. Он
синонимичен одному из переносных значений полисеманта дотянуть, также реализованного в контексте, - «дожить, прожить, просуществовать до какого-либо срока» [3: т.1,
с.440].
В тексте статьи «довлеющим оказывается смысловое содержание единиц,
эксплицирующееся в повторе слов, значение которых в качестве компонента включает
инициирующую ассоциативную связь сему» [5: с.143]. Например, через повтор лексем
художник, поэт акцентируется внимание читателя на нелегкой творческой деятельности Т.Г. Шевченко (поэт остановил меня за руку и посадил…//…Шевченко-художник обыкновенно работал за мольбертом//…мастерская художника…// …здесь была
спальня и литературный кабинет Шевченко-поэта).
Типичным идиостилевым публицистическим приемом, включенным Н.С. Лесковым
в свои статьи, является повтор, реализованный многочисленными разновидностями в
авторской речи (Говоря о Малороссии …поэт видимо оживал // На столе…лежали две
стопки сочиненного им малороссийского букваря, а под рукой у него была другая “малороссийская грамотка”). В макротопониме Малороссия и его производных актуализирована информация концептуального характера, посредством которой подчеркивается
важность родины в жизни человека. Таким образом, в статье повторяются слова, фиксирующие информативную важность. «Этот вид повтора не представляется специфической чертой идиостиля Н.С. Лескова: он характеризует общие особенности текстопорож82

дения» [5: с.145]. Используя такой прием, публицист отмечает значимость жизни отдельного человека для страны и рассматривает смерть Т.Г. Шевченко, стремившегося (в том
числе и поэтическим словом) сделать для просвещения своего народа все, что в его силах, как огромную потерю для Украины, что в контексте подчеркнуто безапелляционным
нет, выражающим категорично-резкое противопоставление повторяющемуся есть:
У малороссийского народа, слава богу, есть теперь своя литература, есть свои
ораторы, свои историки, но теперь нет у нее такого лирика, каков был покойный Тарас
Григорьевич Шевченко, справедливо названный в одной из сказанных над его гробом речей “батьком рiдного слова”.
Слово нет (такого лирика) выступает семантически тожественным по отношению к
единицам (осиротела, лежит в гробу, не стало), представляющим собой семантический
повтор, к которому русский публицист прибегает также, чтобы акцентировать внимание
читателя на единицах с ярко выраженным коннотативно-эмоциональным компонентом,
подчеркивающим горе народа, утрату для украинской литературы:
…осиротела малороссийская лира. Лежит в гробу ее бездыханный поэт. Тараса
Григорьевича Шевченко не стало.
Н.С. Лесков, виртуозно владеющий ресурсами языка, мастерски варьирует парадигматику слова нет, включая его в систему синонимических и антонимических связей, что
позволяет емко, точно и в то же время весьма однозначно обозначить роль Т.Г. Шевченко
в литературе и отношение к выдающемуся человеку, известному душевной щедростью,
скромностью, отзывчивостью…
Через единицы, имеющие высокую степень коннотативной отмеченности в контексте (т.к. при их создании автор обращается к контаминации слова и фразеологизма), публицист передает свои чувства, переживания при известии о кончине поэта:
Более я не видал уже Шевченко в живых, и весть о его смерти 26 февраля меня поразила, как громовой удар.
Выражение поразить, как громовой удар представляется контаминацией ФЕ как громом поразить – «внезапно и сильно удивить, привести в состояние замешательства»
[3: т.1, с.349]; и лексемы удар в значении «какое-либо несчастье, неожиданная неприятность, жизненная невзгода, вызывающие сильное душевное потрясение у кого-либо»
[3: т.4, с.463]. Интегральными компонентами у слова и фразеологизма выступают семы
‘сильно’, ‘неожиданно’, ‘потрясение’, конденсирующие в пределах выражения высокую
степень эмоционального накала.
В публицистике широко используется оценочно маркированные лексемы, с помощью которых, по наблюдению Л.Г. Смирновой, «вербализуются ценности и антиценности жизни человека» [6: с.147], что проявляет и данная статья:
В церкви опять водворилась благоговейная тишина, и раздавался только слабый
голос маленького господина, читавшего над малороссийским поэтом воздыхания бибилейского поэта-царя.
Прилагательное книжного стиля благоговейный – «исполненный благоговения, т.е.
особенно глубокого почтения, уважения к кому/чему-либо» [3: т.1,с.93] в узусе синтагматически связано с переносным значением субстантива тишина – «душевное спокойствие, умиротворение» [3: т.4, с.369]. Однако Н.С. Лесков максимально увеличивает
контекстное напряжение путем контаминации метафорического и прямого значения по83

лисеманта тишина – «отсутствие звуков, говора, шума; безмолвие, молчание» [там же].
Таким образом усиливается общее крещендо текста. Это дает возможность читателю
любой исторической эпохи проникнуться чувством почитания к высоким устремлениям
разума и душевным порывам ушедшего из жизни поэта. В подобной ситуации неуместен
любой звук:
... Вскочил какой-то кавалерист, звеня шпорами и саблей, но, пройдя несколько шагов по церкви, взял саблю в руки и, приподняв каблуки, пошел на цыпочках — весь шум,
производимый оружием, прекратился
Детализированная точность Н.С. Лескова позволяет визуально представить
торжественно-скромные похороны:
Красные сторы у церковных окон, против которых стоял гроб, были спущены и
бросали красноватый свет на спокойное лицо мертвеца, хранившее на себе печать тех
благородных дум, которые не оставляли его при жизни.
Из синонимического ряда благородный, великодушный, возвышенный, высокий, святой, выдающийся, рыцарственный, исключительный публицист выбирает адъектив
благородный – «возвышенный, освященный высокой целью» [3: І : 94]. Данное сложное
слово сохраняет (в том числе и на уровне имплицитных сем) значение первого компонента – «добро, доброе деяние, все, служащее счастью» [7: 39]. Семантическая валентность
композита благородный с существительным дума – «то, что заполняет сознание, мысль,
размышление, раздумье» [3: І : 452] – способствует пониманию роли в истории своей
страны Т.Г. Шевченко, лицо которого и после смерти было отмечено величием значимости, духовной красоты. Его современники знали теплую, честную, беспредельно добрую
натуру поэта, уважали за его непреклонно твердые убеждения, любили за его талант,
скорбели о нем [1: І : 411]. Эти качества, ставшие неотъемлемой характеристикой многогранной личности, имплицитно аккумулирует слово печать, реализованное в лесковском тексте в значении «видимый внешний знак, как бы оттиск чего-либо» [8: ІІІ : 176].
Н.С. Лесков устанавливает в информационном пространстве статьи систему
межсловных аналогий, расширяющих семантические возможности лексем с корнем благо (благородное чело, благородные думы, благоговейная тишина, благообразное лицо),
следуя тенденции отражения в публицистических текстах взаимосвязи лексических единиц, находящихся в ассоциативно-деривационных отношениях:
И на третий день лицо поэта оставалось удивительно благообразным. Огромный
лавровый венок окружал его благородное чело…
Патетически-приподнятые выражения удивительно благообразное лицо и благородное чело в контекстном соседстве с обыденно-бытовым на третий день символизируют
постоянство, нетленность духовного, подчеркивают воистину невосполнимую утрату
народом и значительной исторической фигуры, и удивительно простого великого человека.
Отношение самого Н.С. Лескова к смерти Т.Г. Шевченко, на наш взгляд, заключено
в короткой фразе:
Не стало еще одного человека, целую жизнь думавшего честную думу…
Русский литератор отдает предпочтение предикатной единице, семантическое наполнение которой максимально емко и точной характеризует человека – честный – «в
ком есть честь, достоинство, благородство, правда. – человек прямой, правдивый,
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неуклонный по совести своей и долгу; надежный в слове, кому во всем можно доверять»
[8: IV : 990]. Поэтому и прощальные слова…в его адрес дышали сердечной простотой и
искренностью, сильно отзывались в душе слушателей.
Таким образом, представленные в системе парадигматических и синтагматических отношений разноплановые по экспрессивно-оценочной отмеченности языковые
средства характерологического диапазона, использованные автором, убедительно и
ярко раскрывают отношение к малороссийскому литератору Н.С. Лескова-публициста,
который считал, что поэтическая деятельность Шевченко останется в числе лучших
страниц малороссийской словесности. Время доказало справедливость данного суждения.
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МЕТАФОРИ-СИМВОЛИ ЯК ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЧУТТЯ
ЛЮБОВІ У РАННІЙ ТВОРЧОСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА (1837–1849 pp.)
Стаття присвячена вивченню лінгвостилістичних засобів вираження почуття любові у поезіях раннього періоду творчості Т.Г. Шевченка (1837-1849 рр.). Автор здійснив
аналіз характерних стилістичних засобів, які виражають ступінь глибини почуттів
поета та допомагають краще зрозуміти національний характер та культуру українського народу.
Ключові слова: почуття любові, стилістичні засоби, національно-культурні особливості, ліричні поезії, емоціональні властивості.
Статья посвящена изучению лингвостилистических средств выражения чувства
любви в поэзиях раннего периода творчества Т.Г. Шевченко (1837-1849 гг.). Автор проанализировал характерные стилистические средства, выражающие степень глубины
чувств поэта и помогающие лучше понять национальный характер и культуру украинского народа.
Ключевые слова: чувство любви, стилистические средства, национально-культурные особенности, лирические стихотворения, эмоциональные свойства.
The article expresses the T.G. Shevchenko’s sense of love in the poetries of an early literary
period (1837-1849). The author analyzes specific stylistic facilities which express the depth
of poet’s senses and helps to understand the national character and culture of the Ukrainian
people.
Key words: sense of love, stylistic facilities, national-cultural features, lyrical poetry, emotional properties.
Мабуть, немає жодного українця, який би не пишався та не знав хоча б одного твору
Т.Г. Шевченка – видатного Кобзаря, батька української мови та літератури, одного з найкращих українських письменників. Уміння розуміти та сприймати Шевченкове слово, на
нашу думку, визначає причетність до української культури, оскільки поет мав незрівнянний вплив на її утвердження. Творчість Т.Г. Шевченка довела, що українська літературна мова має всі можливості бути в колі високорозвинених літературних мов світу з
її необмеженими перспективами розвитку і засобами вираження найскладніших понять
багатогранної людської культури.
Для нас мова Т.Г. Шевченка цікава своєю неповторністю у вираженні глибинних почуттів за допомогою різних стилістичних засобів, зокрема метафор, порівнянь, епітетів,
повторів та ін. Отже, у цій статті спробуємо проаналізувати лінгвостилістичні особливості інтерпретації теми любові в ранній поезії Т.Г. Шевченка, а саме зосередимо свою
увагу на використанні поетом номінативної метафори-символа.
Найбільш поширеним, за нашими спостереженнями, є прийом метафори, яку справедливо називають одним з основних тропів поетичного мовлення. У метафорі певні
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слова та словосполучення розкривають сутність одних явищ та предметів через інші за
схожістю чи контрастністю. Вона не може бути «скороченим» порівнянням, оскільки
посідає синтаксичне місце, призначене для предиката. Метафора (від гр.metaphora), за
О.Селівановою, – це «найпродуктивніший креативний засіб збагачення мови, вияв мовної економії, семіотична закономірність, що виявляється у використанні знаків однієї
концептуальної сфери на позначення іншої, схожої з нею в якомусь відношенні» [1:326].
Н.Д. Арутюнова визначає метафору як троп або механізм мови, що полягає у вживанні
слова, що позначає деякий клас предметів, явищ і т.ін., для характеристики або найменування об’єкту, що входить в інший клас, чи для номінації іншого класу об’єктів, аналогічного даному в якому-небудь відношенні [2:296].
Метафоризація, на думку Є.В. Рахіліної, – це «складний процес, пов’язаний з абстрагуючою діяльністю мислення. Це дає пізнавальне задоволення людині. Через те й
функціонування метафор та сприймання їх пов’язане з активізацією мислення. Образне
значення їх полегшує сприймання складних думок. Метафори пов’язані з певними словами тільки умовно, тільки спираються на них. Але повне уявлення про них виникає
через контекст. Вони охоплюють повний контекст і накладають на нього широкі метафоричні якості» [3:52].
Н.Д.Арутюнова вважає, що, «орієнтований на наочний світ, образ відтворює об’єкт
в його цілісності. Основне джерело образів – зорове сприйняття» [2:315]. Її погляди поділяють багато дослідників, зокрема Н.В.Гатинська пише, що «образність – це сфера,
що включає різні мовні способи вираження образу» [4:312]. «У когнітивній моделі мови
метафора займає центральне місце і розглядається як принцип аналогії, що діє в семантиці», – пише Є.В.Рахіліна [3:360]. Визначаючи метафору основним стилістичним прийомом поезії в цілому і поезії Т.Г.Шевченка зокрема, вважаючи її також одним з головних
засобів пізнання світу, почнемо аналіз мовностилістичних засобів відображення інтимних почуттів ліричного героя ранньої поезії саме з метафори.
Аналіз використовуваних Т.Г. Шевченком метафор, за допомогою яких автор висловлює та розкриває суть сердечних почуттів, дав нам можливість класифікувати їх за
різними критеріями. Одним з таких критеріїв можна вважати об’єкт поширення почуття.
На основі врахування згаданого критерію нам вдалося виявити метафори на позначення
почуття любові а) до осіб жіночої статі (у тому числі до жінки взагалі, до коханої дівчини, бабусі, жінки-ворожки), б) любов до людей, зв’язаних кровними узами (до батьків та
родини в цілому, до сина, між братом та сестрою, до дитини), в) до осіб чоловічої статі,
г) до України, д) рідного краю та матері-природи, е) до Бога.
У ранній поезії Т.Г. Шевченка метафори можуть набирати як позитивне, так і негативне значення. Носіями почуття любові у ранній поезії Т.Г.Шевченка, за нашими спостереженнями, виступають традиційні для української культури образи-символи пташка (птах), голуб, орел, серце, батько, друг, дружина, зоря.
Аналіз класифікації метафоричних засобів показав, що у ранній поезії Т.Г.Шевченка
переважають номінативні метафори, що спираються на символічне значення слова в
українській лінгвокультурі в цілому та міфопоетичному його варіанті зокрема. Це дає
нам підстави називати їх метафорами-символами.
Так, метафорична номінація орел у Т.Г.Шевченка має переносне значення («про людину») і традиційно в поетичних творах вживається при звертанні до близької людини
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[6:31-32, т.2]. У реченні «Бандуристе, орле сизий, Добре тобі, брате, Маєш крила, маєш
силу, Є коли літати...» Т.Г.Шевченко, звертаючись до друга-бандуриста Н.Маркевича,
крім того, що називає його своїм братом, використовує й метафору «орле сизий». Називаючи друга орлом, поет не лише виражає своє приязне ставлення до нього, а й певне
захоплення: той має крила й силу і може літати.
Так само в поемі «Гайдамаки» [9:31] Т.Г.Шевченко неодноразово називає гайдамак
«орлами», а річку Дніпро – «батьком». На наш погляд, використання традиційних поетичних номінативних метафор якнайкраще експлікує справжнє ставлення автора до
своїх героїв, адже, як доводить В.В.Жайворонок у словнику-довіднику «Знаки української етнокультури», орел «символізує силу і мужність», а «в устах жінки орел звучить
пестливим найменням коханого чоловіка» [7:420-421]. Як зазначає В.Куйбіда, орел – це
«символ відваги. Сміливості, гордості, чоловічої краси, далекоглядності, емблема сили й
могутності окремих людей (царів, героїв), королівств, народів» [8:154]. Саме такі компоненти значення лексеми орел актуалізовані в ранній поезії Кобзаря. Отже, метафорична
номінація орел, на нашу думку, в ранній поезії Т.Г.Шевченка є засобом вираження добрих
емоційних почуттів, «ідеальним образом», що називає найкращі сподівання.
Лексема батько вживається Т.Г.Шевченком для «дружнього звертання до шанованих
осіб або називання їх», у звертанні до Дніпра «образно-уособлене називання Дніпра»
[6:18]. Наприклад: «Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та дужий! Багато ти, батьку, у море
носив Козацької крові; ще понесеш, друже! Червонив ти синє, та не напоїв…» [9:44]. На
думку дослідників символіки української культури, зокрема В.В.Жайворонка, «батько»
«з давніх часів виступає як голова роду, родинно-релігійний домовий голова…..мудрий
вихователь дітей» [7:29]. Об’єктом поширення почуття в поезії виступає неістота, природно-географічне явище, проте вибір для звертання до цього явища метафори-символу з певним значенням експлікує ставлення автора до нього. Називаючи річку Дніпро
батьком, тим самим автор актуалізує зрозуміле для кожного українця значення цього
образу-символу. Уособлюючи неістоту, Шевченко у такий спосіб висловлює шанобливе
ставлення до «вічної», мудрої ріки.
Однією з поширених у ранній творчості поета є також метафора-символ голуб, яка
використана для «пестливого звертання до хлопця, чоловіка» [6:143-144,т.1], наприклад: «Любий мій Іване! … Подивися, мій голубе, Подивись на мене – Я Катруся твоя
люба... Ти не пізнав мене, Йване? ...» [9:21]. Звертання до особи чоловічої статі мій голубе актуалізує символічне значення цієї лексеми, яке В.В.Жайворонок описує так: голуб
– це «Божа птиця, біблійний символ Святого Духа….голубам приписується чарівне створення світу…хто тримає голубів, матиме достаток і щастя…мотиви голуба і голубки…в
Русі-Україні шанували птахів, не кривдили їх, забороняли торкатися гніздечка. Весною
підгодовували…голуби виступають символом щирого, ніжного, вічного кохання. Тому
кажуть: «Любляться, як голубів пара»… два голуби символізують любовно-шлюбні стосунки, творчу силу, кохання… два голуби нарізно символізують невірність; у піснях голуби п’ють воду, а потім розлітаються – символ розлуки. І, навпаки, разом п’ють воду,
цілуються і крильцями обнімаються – символ згоди між закоханими; голуб без пари
символізує самотнього чи покинутого парубка … уживається як ласкаве наймення або
звертання до чоловіка (жінки), отже як вираження любові й ніжності; виступає також як
символ доброти, чистоти, незлобивості… найкращий народний епітет для батька – це
батечко-сизий голубочок» [7:141-142].
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«Голуб, – зазначає О.Потапенко, – це «символ Святого Духа… Поширеним було вірування, що душа людини після смерті може втілюватися у голуба… Тих, хто знищував
голубів, вважали великими грішниками… Хто тримає у оселі цих ніжних птахів, матиме достаток і щастя… На святинях українців – рушниках – чи не найчастішим є мотив
голуба і голубки. Вони символізували не лише вічну та ніжну любов, а були оберегами,
зокрема від пожежі… Найчастіше символізує подружню вірність, чисте кохання… Голубкою часто називають сиву матір…» [8:60].
Таким чином, у метафорі-символі Іван – голуб автор відтворив, на наш погляд, усю
палітру ніжних, чистих почуттів, які здатна відчувати жінка до свого коханого.
У ранній поезії Т.Г.Шевченка зустрічаємо і використання для називання об’єкту почуттів і метафори-символу «пташка» («птах»), яка насамперед вживається у пестливому звертанні до дитини [6:179-180, т.2]. З любов’ю мати промовляє до дівчинки: «Рости, рости, моя пташко, Мій маковий цвіте, Розвивайся, поки твоє Серце не розбите...»
[9:127]. В українській етнокультурі «..вони (птахи) сприймаються вісниками…здоров’я
і щастя…приносять радість буття… До чистих (птахів) належать голуб… знаменують
щастя або удачу в родині… Пташка стала символічним звертанням до жінки» [7:489].
Метафора-символ дитина – пташка в наведених рядках актуалізує усі сподівання матері
на щастя, удачу своєї дитини, тому її розглядаємо засобом вираження почуттів ліричного
героя.
На думку автора статті, ключовим образом-символом вираження почуття любові в
ранній поезії є слово «серце». У Т.Г.Шевченка серце – це «символ почуттів. Переживань,
настроїв людини….сукупність душевних якостей, внутрішній світ людини. Її вдача…»
«Серце» може виступати «як форма пестливого звертання» [6:242-243, т.2]. Можна надати такий приклад: «Любий мій Іване! Серце моє коханеє! Де ти так барився?.. Подивись
на мене – Я Катруся твоя люба...Ти не пізнав мене, Йване? Серце, подивися...» [9:21].
В.В.Жайворонок трактує «серце» як лексему, що «символізує життя, … почуття взагалі, бо коли людина лякається, гнівається, любить, радіє, вона почуває, як серце б’ється.
Ніби з грудей вискочити хоче». Серце «здатне почувати; серце символізує любов… Це
символ доброти, милосердя» [7:536].
У словнику символів культури України «серце» описують як «символ Центру, Бога;
життя, розуму, ласки, любові. Співчуття, у християнстві – символ радості й смутку; розуміння, сміливості. Релігійної відданості, чистоти…..На думку давніх учених, існує три
життєво важливих центри людського тіла – мозок, серце і статеві органи. Найголовніший
із них – саме серце…У євреїв серце – це Храм Божий… Для алхіміків серце уособлювало
сонце всередині людини. Для містиків «любити – значить відчувати силу тяжіння закоханого до даного центру. Тому серце означає символічно любов як центр світла і щастя й
оточується такими атрибутами як полум’я, хрест, лілея чи корона…Для українців серце
– це, перш за все, любов, лагідність, співчуття, радість, щастя. Про це свідчать численні
народні звороти: притулити до серця, віддавати серце (комусь) – любити, допомагати,
бути вірним» [8:536].
Використання саме цих образів-символів є найкращим доказом «українськості» світобачення поета. Національна специфіка поетичної символіки, яку використовують і
сучасні письменники, була й залишиться невичерпним джерелом поетичної творчості.
Навіть митці, які народилися не в Україні, але пов’язані з нею генетично, виявляють
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зв’язок з рідною землею через вживання національної міфопоетичної символіки. Це
переконливо продемонструвала Г.М.Сюта у монографії «Лінгвосвіт поезії авторів НьюЙоркської групи» [10:51]. Зокрема вона пише, що «психологічно навантажений сегмент
внутрішнього портрета людини – її емоційний образ. До знакових його параметрів належить метафорична репрезентація теми кохання» [10:51]. Показовим для національної
поетики дослідниця вважає модель кохання-птах. Національним мовно-поетичним засобом окреслення емоційних станів ліричного героя у праці називається серце: «Слово
серце – продуктивний метонімічний компонент образів внутрішнього мікросвіту ліричного героя. Його семантику конкретизують сполуки з дієсловами-назвами фізичної дії»
[10:54]. У Шевченкових прикладах це дієслова «дивитися» та «розбивати». Загальний
метафоричний зміст образів героїв – «звертати увагу», «знищити» або «скривдити».
Ми вважаємо, що метафори, в основі яких знаходимо міфопоетичну символіку, у
творчості Т.Г.Шевченка якнайяскравіше виражають інтимні почуття героїв та самого автора і тому потребують свого подальшого вивчення.
Почуття поета, як і будь-якої людини, змінювалися протягом усього його життя. Думки, сподівання й емоції Великого Кобзаря знаходили відгомін у серцях багатьох людей.
Твори Т.Г. Шевченка є великим надбанням нашого народу, невичерпною скарбницею,
джерелом духовної наснаги. Читаючи їх, ми навчаємося з них любові до свого народу, до
мови та рідної України, яку так старанно заклав у свої твори наш терплячий наставник та
вчитель – Тарас Григорович Шевченко. Тема любові у поезіях Т.Г. Шевченка актуальна в
усі часи, адже серце кожної людини та глибину її почуттів не можна вивчити досконало.
У статті проаналізовано лише один із засобів, за допомогою якого письменник виражає почуття любові. Завданням наступних публікацій стане вивчення усієї палітри
лінгвостилістичних засобів вираження почуття любові для створення найбільш точного
опису засобів його вербалізації в ідіостилі Великого Кобзаря.
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ІМПЛІЦИТНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ
МОВЧАННЯ У ДРАМАТУРГІЙНОМУ ТЕКСТІ
(на матеріалі англійської літератури поч. ХХ ст.)
Статтю присвячено розгляду категорії мовчання у тексті драми, визначенню її
статусу у тексті та аналізу функціональних особливостей даної категорії. Досліджується також імпліцитна природа мовчання у прагматичній перспективі.
Ключові слова: імпліцитність, мовчання, психоемоційний стан.
Статья посвящена рассмотрению категории молчания в тексте драмы, определению ее статуса в тексте и анализу функциональных особенностей данной категории.
Исследуется также имплицитная природа молчания в прагматической перспективе.
Ключевые слова: имплицитность, молчание, психоемоциональное состояние.
The article deals with the category of silence in drama, defining its status in the text and
analysis of functional features of this category. Implicit nature of silence in the pragmatic
perspective is also studied.
Key words: implicitness, silence, psycho-emotional state.
Зі зміною наукової парадигми кінця ХХ століття відкриваються нові перспективи
лінгвістики та текстології зокрема. Формується новий антропоцентричний підхід до
аналізу тексту, зумовлений вивченням комунікативної зорієнтованості мовної системи,
пов’язаної з когнітивними, психологічними, емоційними та іншими процесами людського розуму, що знаходять своє безпосереднє відображення у мові.
У руслі антропоцентричного підходу до вивчення тексту все більше уваги приділяється дослідженню різних аспектів мовленнєвої діяльності людини, а також невербальним компонентам комунікації (Г.В. Колшанський, І.Н. Горєлов, Л.В. Солощук, М.І. Жинкін, И.А. Стернин, А.А. Мецлер та ін.) як одиницям, що формують цілісну інтеракцію та
знаходять своє відображення у тексті. Невербальні компоненти є одним із чинників, що
забезпечують повноцінний обмін інформацією «шляхом елімінації саме мовних засобів
і одночасно включення у комунікацію екстралінгвістичних факторів, що підкріплюють
абсолютну однозначність окресленого комунікативного акту» [5: 7].
© Ерліхман А.М., 2011
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До невербальних компонентів комунікації належить й мовчання, яке хоча є об’єктом
багатьох лінгвістичних розвідок, все ж таки характеризується різнобічною інтерпретацією та нечітко окресленою природою. Серед різних підходів до визначення даного
поняття найбільш поширеним є комунікативний (Г.Г. Почепцов, А.П. Полянський, С.В.
Крестинський, В.В. Богданов, Е. Естерберг, М.Н. Віролайнен, В.І. Заїка та інші). Так,
Н.Д. Арутюнова мовчання у світі людини ототожнює з затишшям природи – «відсутністю знаків, безмовністю, тишею, спокою або смерті, умиротворінням або спадом життєвих сил, замираням або умиранням, укриттям або прикриттям» [2: 417]. Мовчання, яке
може вживатись з певною метою (укриття, прикриття та ін.), вона наділяє прагматичними характеристиками. На дуалістичну природу мовчання вказує Т.О. Анохіна – «вбирає у
себе просодичні та смислові характеристики» та виступає «силенціальним компонентом
комунікації» [1: 7]. Усі дослідники погоджуються з тим, що мовчання є інформативним
та комунікативно значущим, незважаючи на нульовий план вираження, що дозволяє вважати мовчання одним із засобів реалізації імпліцитності.
Мовчання як феномен невербальної комунікації у тексті драми співіснує з іншими
паралінгвістичними компонентами, що представлені ремарками, які формують дискурсивну цілісність. Мовчання виступає певною авторською стратегією впливу на читача:
«поява лакуни сигналізує розрив у ланці розповіді, який, у свою чергу, вимагає її заповнення, оскільки думка втрачає свою логіку і стає неможливим розуміння» [4: 11].
Послуговуючись твердженням К.А. Богданова, згідно з яким мовчання знаходиться на
перетині двох сфер, психологічної та комунікативної, які «до певного ступеня врівноважують дисбаланс між рухливим позначуваним та мимоволі статичним позначенням»
[3: 9], об’єктом даної розвідки визначаються функціональні особливості мовчання та їх
зв’язок з різними психоемоційними станами (ПЕС).
Мовчання може або репрезентуватися власне ремарками мовчання, або ж інтегруватись/виражатись іншими видами ремарок, такими як ремарки кінесичні, проксемічні,
локомоційні та інші, які визначаються фігурами мовчання (ФМ). Серед основних комунікативних функцій мовчання можна зазначити такі:
1) комунікативний «шок» – несподіване обривання розмови комунікантами як результат неочікуваного перебігу діалогу. Цю функцію може виконувати ФМ ПЕС осуду.
Різка зупинка розмови у нижче наведеному прикладі виступає компонентом конфліктно спрямованої стратегії проти Марти та її дружніх стосунків з товаришем чоловіка у
драмі «Перший чоловік». Наприклад: Lily—(maliciously) Just think, Martha had forgotten
you were coming. She was going motoring with Bigelow. (There is a dead silence at this—
broken diplomatically by Sheffield.) [9: 67]. Окрім прагматики протесту, зазначена фігура
імплікує також негативну етичну оцінку, яка експлікується у межах ремарки лексемою
diplomatically, що доповнює смислові лакуни мовчання.
Функція комунікативного «шоку» може реалізовуватись також ФМ на позначення
ПЕС печалі. Наприклад:
Father—The old man’s all right. My only kick against him is he’s been too damned
conservative to let me branch out.
Mother—(bitterly) He has kept you down to his level—out of pure jealousy.
Father—But he took me into partnership, don’t forget—
Mother—(sharply) Because you were the brains! Because he was afraid of losing you! (a
pause) [9: 474].
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У цьому уривку пауза є результатом досягнутого перлокутивного ефекту: дружина
намагається відкрити очі чоловові на його невдалу кар’єру та частково визнати свою провину. Ілокутивна сила діалогу підсилюється емотивними ремарками sharply та bitterly, а
ФМ імплікує неминуче визнання реальності, що викликає у персонажа негативні емоції.
Функцію комунікативного «шоку» можуть виконувати також ФМ, що імплікують
ПЕС нерішучості. ПЕС нерішучості у даному контексті зумовлений свідомою відмовою
від розмови з метою «збереження власного обличчя» комунікантів:
Dr. Stockmann: Tell our darling Randine to wipe her nose and run over to the Mayor right
now.
Mrs. Stockmann just stands there looking at him.
Dr. Stockmann: What’s the matter, dear?
Mrs. Stockman: I don’t know …
Petra: What’s Uncle Peter going to say about this? [8: 281]
У даному фрагменті місіс Стокмен та її дочка побоюються несхвальної реакції їх
родича і мера за сумісництвом та віддають перевагу мовчазній незгоді, яка виступає
прагматичним індикатором стратегії переконання, що підсилена вербалікою (репліками
матері та дочки);
2) функція комунікативного терору – мовчання функціонує як тактика провокації,
або як стимул негативної реакції адресата. У цьому випадку комунікант, який вдається до
стратегій мовчання стає домінантним та маніпулює перцептивною діяльністю реципієнта. ПЕС розчарування є одним із засобів реалізації цієї функції. Арнольд, ідеалістичний
герой Девіда Стори, втративши віру у щирість стосунків, обирає тактику дистанціювання, що виражена невербальними засобами:
JOAN (quietly). Do you have any feelings left for me at all?<…> (ARNIE makes no
response. Joan watches him. Then, more quietly). <…>
JOAN. <…> Why did you stay with me, Arnie? (ARNIE watches her intently.) Go on.
JOAN. Try and answer me.
ARNIE. Leave me alone. <…> (ARNIE glances at the doors.)
JOAN. <…> What are you frightened of? (He makes no response. Then) (quietly). All
right. All right. (she watches him, waiting, for a response. Quietly, she goes. ARNIE still
remotely at the table. After a while JOAN re-enters. She watches him a moment, sitting exactly
as she left him.) [6: 205-208].
Арнольд стає прихованим маніпулятором, адже його мовчання все більше провокує
бажання Джоан отримати відповідь. Це бажання експліковане у негативно вербальній
та невербальній реакціях – питальних реченнях, кінесичних ремарках та ремарках локомоцій.
Яскравою ілюстрацією маніпулятивного характеру функції «терору» може слугувати
наступний приклад. Мовчання індіанця Нано, яке імплікує ПЕС побоювання – побоювання за майбутнє свого плем’я, викликає негативну вербальну реакцію адресата від улещувань – до погроз: Juan—<…> Answer! I must know the terms in which to make appeal! (The
savage is silent, motionless. A pause. Then Juan, as if suddenly reminded, jumps to his feet in
a frenzy of impatience.) Answer me, dog! I must find the will to act—or be dishonored!<…>
I will give you your choice of all your women on the island—your freedom—I will petition
the King to honor you—give you back your lands—anything if you will answer me! (Nano
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remains silent. Juan utters a furious cry and, rushing to the brazier, takes a red-hot coal with
the tongs and holds it before the Indian’s eyes.) Dog! I will burn that scorn from your eyes!
(The Indians stares at the hot iron immovably.) <…> Either you speak or you die. I swear
it [9: 202-203]. Фігура мовчання у контексті даної мовленнєвої ситуації набуває полюса
«+» та позитивно характеризує героя. Латентне, тобто категорична відмова говорити, викликає в адресата вкрай негативні емоції, вербалізаторами яких є такі лексеми як dog, a
frenzy of impatience, a furious cry та інші;
3) функція комунікативного «спустошення» – відображає внутрішню конфронтацію
людини; не має на меті впливати на іншого комуніканта та не виникає унаслідок їх взаємної мовленнєвої діяльності. Комунікативне «спустошення» відображає психоемоційний
стан, який був спричинений іншими чинниками, що декодуються з контексту або подаються у ретроспекції. Початок п’єси Гарольда Пінтера відразу розкриває перед читачем,
через мовчання, трагічність сімейних стосунків героїв, які не можуть пробитись крізь
німоту та знайти спільну мову:
KATE (reflectively). Dark (Pause).
DEELEY. Fat or thin?
KATE. Fuller than me. I think. (Pause).
DEELEY. She was then?
KATE. I think so.
DEELEY. She may not be now. (Pause). <…>
DEELEY. Can’t you remember what you felt? (Pause) [6: 338].
У цьому тексті ФМ імплікує ПЕС розчарування та стає лейтмотивом твору, що створює динамічне емоційне враження. Імпліцитно виражається криза стосунків персонажів,
навіть у розмові на відсторонені теми (приїзд подруги дружини). Постійне замовкання
набуває негативного полюса, хоча його словесному обрамленню можна надати нейтрального індексу, що свідчить про віддаленість дійових осіб.
Часто «спустошення» є наслідком катарсису. У цьому випадку мовчання може імплікувати ПЕС відчаю, що кодує нездійснення мрій або незадоволення реальністю. Монолог Кебота наповнений ФМ, прагматичне навантаження яких, у контексті авторської
інтенції, полягає у спрямуванні читацького сприйняття у позитивне русло – співчуття
та розуміння життєвого шляху старого фермера: Cabot—<…> I’d made thin’s grow out
o’ nothin’—like the will o’ God, like the servant o’ His hand. It wa’n’t easy. It was hard an’
He made me hard fut it. (He pauses.) All the time I kept gittin’ lonesomer. <…> After that it
wa’n’t so lonesome fur a spell. (a pause) I lost count o’ the years. <…> It was all mine! When
I thought o’ that I didn’t feel lonesome. (a pause) But ye can’t hitch yer mind t’ one thin’ day an’
night. <…> After a matter o’ sixteen odd years, she died. (a pause) I lived with boys [9: 349].
Керування перцепцією читача відбувається за рахунок розміщення пауз, які локалізуються перед репліками з негативно забарвленими одиницями (lonesome, can’t hitch your mind,
to lose). ФМ виступає у цьому випадку своєрідним переходом до неприємних спогадів
персонажа, що пом’якшує ставлення читача до нього;
4) функція комунікативного «панцира». Дану функцію виконують ФМ, які імплікують небажання мовця продовжувати словесну бесіду. Відмова від вербального спілкування формально є результатом ілокутивної сили реплік адресанта, хоча на глибинному
рівні вони виступають тільки стимулами такого перлокутивного ефекту, який спричине94

ний іншими чинниками. ФМ стають «захисним щитом», за яким психоемоційні стани
набувають латентної форми. Функцію комунікативного «панцира» можуть виконувати
ПЕС відчаю. Наприклад, мовчання Кейпа імплікує некооперативно-негативні настрої
мовця, спричинені нещодавньою сваркою з дружиною:
Woman—<…> Remember kissing me on the corner with a whole mob pipin’ us off?
Cape—(with a start—evidently answering some train of thought it his mind—with a wild
laugh) Remember? (He sinks on the chair with his head in his hands. There is a pause.)
Woman—(insinuatingly) Goin’ to stay all night? (He glances at her stupidly but doesn’t
answer. The woman insists dully) Say, you got ear-muff on? I ast you, d’you wanta stay all
night?
Cape—(after a moment’s groping, nods emphatically again and again, swallowing hard
several times as if he were striving to get control of his voice—finally blurts out in a tone of
desperation) Yes—yes—of course!—Where else would I go?[9: 261]
Цей приклад свідчить про багатофункціональність ФМ, яка виконує у даному випадку дві функції. По-перше, ФМ є комунікативним «панцирем» справжніх емоцій персонажа, які він намагається опанувати, та набуває негативної оцінки через такі мовні
одиниці з оцінним знаком «—» як stupidly, emphatically, hard, to grope. З іншого боку,
ФМ виконують також функцію комунікативного «терору». Реакція героїні Say, you got
ear-muff on? I ast you, d’you wanta stay all night стає комунікативним актом наполягання,
викликаним ФМ.
ПЕС сорому також можуть імплікуватись ФМ, як у наступному прикладі: MRS. ELLIS
(pleased). What’s got into him? (JOAN doesn’t answer.) It’s a lovely evening out. A beautiful
sunset. (Pause. The two women confront each other, MRS. ELLIS with some perplexity.) What’s
the matter? [6: 211]. Трансформація оцінного вектора даного уривка (з позитивного
(pleased, lovely, beautiful) у негативний (perplexity, to confront)) відбувається під впливом
ФМ. Мовчання латенізує прагматичні наміри Джоан позбавити матір власного помешкання, яка викликає негативну перлокуцію на імпліцитному рівні;
5) функція комунікативної «глухості». Ця функція реалізується за допомогою ФМ,
що виникають не внаслідок стимулюючої дії репліки, а викликані внутрішнім станом
адресата – відстороненістю від перебігу діалогу. Мовчання у даному випадку носить
несвідомий характер, на відміну від функції комунікативного «панцира». Арні, провінційний вчитель, намагаючись втекти від буденності, ховається за власними мріями та
фантазіями. ФМ імплікує у даному прикладі ПЕС відчуження – відчуження від сірих,
провінційних буднів:
JOAN. I’ve tolerated everything else, Arnie. But not this. (ARNIE takes no notice: he’s
detached the sword.) Can’t you see? The place isn’t built for a thing like this. (ARNIE leaps
with a shout and swings the sword at MRS. ELLIS, who escapes with a scream.)
ARNIE. (holding the blade to her). D’you think it is blood?
JOAN. It’s not staying here, Arnie. It’s ugly. That’s enough!
ARNIE. Well. Are we ready? (He fits the sword back into place.) [6: 179].
Комунікативна функція «глухості» реалізується за допомогою нетипової поведінки
реципієнта (демонстрації лицарських здібностей) на прохання дружини позбутись середньовічних лицарських обладунків, яка виражається за допомогою проксемічних ремарок мовчання та інтенсифікується тематичною зміною діалогу. Проксемічні ремарки
95

мовчання стають ключовими у вираженні основної авторської інтенції – імплікувати
протест героя проти щоденної рутини та зіставити різні світогляди.
Іншим прикладом реалізації цієї функції може виступати ПЕС нерішучості. ФМ,
вжита неодноразово у тексті, імплікує важкість прийняття рішення (залишитись батькові з дитиною після смерті дружини чи покинути її заради улюбленої справи): there is a
long, uncomfortable pause during which Curtis paces up and down [9: 107], Curtis goes on
pacing back and forth as if he hadn’t heard [9: 108]. Відсутність вербальної відповіді викликана намаганням родичів переконати Кертіса та виступає у тексті симптомом пошуку
правильної відповіді;
6) комунікативна функція «напруження» реалізується за допомогою ФМ, які імплікують суперечливі стосунки між дійовими особами та є засобом створення напруженої атмосфери тексту. Як яскравий приклад у цьому ключі можна розглянути один зі
стрижневих конфліктів драми «Вправа для п’яти пальців». У центрі конфлікту постає
батьківське несхвалення обраної сином професії, нерозуміння його творчої натури, що
протиставляється прагматизму батьків:
STANLEY <…> I told you I don’t understand you at all. (There is a slight pause. CLIVE
subsides. When he speaks again it is renew the attack in a colder and more accusing voice.)<…>
CLIVE. That you don’t understand me at all. Almost as if it defined you. “I’m the Man Who
Doesn’t Understand.” (Directly; his voice shaking with resentment). Has it ever occurred to
you that I don’t understand you? No. of course not. <…>
STANLEY. I think you’d better go to bed. (There is a pause as CLIVE puts his glass on the
sideboard.)<…>
CLIVE. Yes, you think you can treat me like a child–but you don’t even know the right way
to treat a child. Because a child is private and important and itself. Not an extension of you.
Any more than I am. (He moves to the bench, sits on the downstage end, facing front and falls
quiet, dead quiet, as if explaining something very difficult.) [6: 94].
Постійне переривання діалогу паузами відображає кризу родинних відносин та
імплікує ПЕС відчаю, який яскраво репрезентований останньою ремаркою мовчання.
Мовчання виступає інтенсифікатором комунікативної значущості вербально виражених
комунікативних інтенцій та засвідчує даремність аргументації, донесення інформації до
співрозмовника.
ФМ з позитивно-оцінною семантикою також можуть виконувати цю функцію. Сюди
можна віднести ПЕС любові, радості, задоволення. У нижче наведеному прикладі ФМ
імплікує перші промені дитячої любові, сором’язливість та страх висловити свої почуття, які й створюють напружену атмосферу:
Jim—(somberly) Dey’d call you nigger sometimes, too.
Ella—I wouldn’t mind.
Jim—(humbly) You wouldn’t mind?
Ella—No, I wouldn’t mind (an awkward pause)<…>
Jim—They wouldn’t never dast call you nigger, you bet! I’d kill em! (A long pause. Finally
she takes his hand shyly. They both keep looking as far away from each other as possible.) [9:
282] .
Позитивна конотація ФМ спричинена суміжними репліками, які змінюють оцінний
вектор попередніх прикметників (awkward, long) з негативного у позитивний;
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7) функція комунікативного «клінчу» – перерва у вербальній поведінці одного або
усіх учасників комунікації, спричинена інтралінгвальними чинниками, на відміну від
ФМ функції комунікативного «шоку», які викликані екстралінгвальними. ФМ у даному
випадку імплікує душевний стан людини та є симптомом мовленнєвого «ступору», який
мовець намагається подолати.
Можна порівняти ремарки, які належать до двох різних комунікативних ситуаційта імплікують два різних ПЕС у межах одного акту комунікації. Перша, змальовуючи
зустріч коханих після сварки, наділена позитивним оцінним вектором: for a long, tense
moment they remain fixed, staring in each other’s eyes with an apprehensive questioning.
Then, as if unconsciously, falteringly, with trembling smiles, they come toward each other.
Their lips move as if they were trying to speak. <…> They act for the moment like two persons
of different races, deeply in love but separated by a barrier if language [9: 268]. Паузи та
ремарки мовчання з емоційно зарядженим кінетичним компонентом імплікують ПЕС
зніяковілості, а відмова від участі у візуальному контакті – небажанням підтримувати
діалог, яке вдало виражене авторською метафорою – а barrier of language. Семантика
ФМ змінюється через декілька реплік, скеровуючи і полюс оцінного вектора у протилежну сторону: a pause. They stare ahead, each frowningly abstracted. Then each, at the same
moment, steals a questioning side glance at the other. Their eyes meet, they look away, then
back, they stare at each other with a peculiar dull amazement, recognition yet non-recognition.
They seem about to speak, then turn away again [9: 268]. Кінесичні компоненти мовчання,
а саме to stare ahead, to steal a questioning side glance, to look away та інші, імплікують
ПЕС сумління – персонажі усвідомлюють свою провину один перед одним та навіть не
можуть дивитись один одному у вічі.
Отже, мовчання наділене рядом комунікативних характеристик, які разом з іншими компонентами невербальної комунікації становлять цілісність дискурсу та сприяють адекватності його сприйняття. У художньому дискурсі мовчання може виступати
окремим комунікативним актом та мати свою семантичну структуру. Феномен мовчання
знаходиться на перетині вербального та невербального: з одного боку, мовчання невербальне за своєю природою, але у межах комунікативної ситуації воно стає інформативним та набуває певного змісту. У художньому дискурсі мовчання може виконувати ряд
комунікативних функцій, які сигналізують про різні психоемоційні стани, імпліковані
фігурами мовчання. Мовчання може в імпліцитній формі маркувати психічні або душевні стани персонажів, виступати комунікативною тактикою, стратегією або ж перлокутивним ефектом. Даний феномен являє собою смислові лакуни, які, інертно, вимагають їх
заповнення та декодування комунікативного навантаження, що робить мовчання однією
з невід’ємних структурних частин драматургійного дискурсу та незамінним засобом імпліцитності.
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Есе як тип тексту: історичний аспект
Дана стаття присвячена виявленню текст-типологічних особливостей класичного
есе у порівнянні з сучасним есе. Також в статті охарактеризовані зовнішні (формальні)
та внутрішні (змістові) конститутивні ознаки есе в діахронічному аспекті.
Ключові слова: есе, гібридний жанр, парадоксальність, самоприниження.
Данная статья посвящена установлению текст-типологических особенностей
классического эссе в сравнении с современным. Также в статье охарактеризованы внешние (формальные) и внутренние (смысловые) конститутивные признаки эссе в диахроническом аспекте.
Ключевые слова: эссе, гибридный жанр, парадоксальность, самоунижение.
This article is devoted to the discovering of text-typological features of classical essay in
comparison with the modern one. The external (formal) and internal (semantic) constitutive
features of essay from diachronical perspective are described in this article.
Key words: essay, hybrid genre, paradoxicality, self-humiliation.
Рубіж ХХ-ХХІ століть характеризується підвищеною увагою науковців до тексту,
який став предметом дослідження багатьох лінгвістичних і літературознавчих студій.
У даній статті розглянуто особливості есе як типі тексту в історичному аспекті.
Основна мета розвідки полягає у з’ясуванні текст-типологічних структурних і змістових
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особливостей есе часів зародження жанру та використанні історико-інтерпретативного
аналізу для з’ясування «чистої форми» класичного есе із спробою визначити трансформації, які зазнав жанр в ході свого розвитку. Завданнями даної роботи є визначити структурні та змістові особливості есе XVI та XXI століть, проаналізувати відмінні та спільні
текст-типологічні риси есе на певних етапах його розвитку.
Об’єкт даного дослідження обрано невипадково, адже ХХІ століття постає особливо
сприятливим для пробудження самосвідомості суспільства, що в свою чергу сприяло актуалізації художньо-публіцистичного жанру есе. Есеїстика «зацікавила» постмодернізм
своєю відкритістю, відмовою від претензій на вичерпність смислів, вільною композицією, поглибленою рефлективністю [1: 21]. Есе як тип тексту, ще з часів М. Монтеня,
характеризувався певною свободою, довільністю форми, завдяки чому деякі дослідники
визначають його «вільним жанром» (Д. Карпяк, М. Епштейн). Поза тим, Т.Ю. Лямзіна
відносить есе до так званої «літератури аналізу», «літератури ідей», що дозволяє нам визначити його інтелектуальним жанром, в основі якого лежать складні процеси рефлексії,
та який вимагає від автора здібності до глибокого, критичного мислення і високого рівня
загальної культури. «Есе - жанр дуже розумних, іронічних людей, які діляться своїм інтелектуальним багатством, спостережливістю, яскравою дотепністю, досвідом життєвих
блукань» [2: 218].
Багато наукових розвідок дослідників за останні десять років присвячено дослідженню есе, серед них праці: М.А. Балаклицького, В.І. Берьозкіної, К.А. Брандес, М.
Епштейна, Т.Ю. Лямзіної, О.В. Маськової, Л.В. Садикової, Е.М. Скурко, Г.Д. Швець,
С. Шебеліста, І.А. Щирової, Ю.В. Чудінової, О. Кириченко, А.Ю. Соломейн,T. Adorno,
G. D. Atkins, P. Woolridge.
Особливої уваги, на нашу думку, потребує дослідження витоків есе, розуміння і
текст-типологічних ознак «даного мовленнєвого жанру» (у термінах К. Брандес), в його
класичному вигляді. Адже загальновідомим є той факт, що есе, яким воно є на сучасному
етапі існування, сильно відрізняється від класичного есе М. Монтеня, якого називають
«батьком есе».
Актуальною також є проблема синкретичного характеру есе, що ускладнює процес
дослідження теорії даного жанру. З цього приводу дуже влучно зазначила Г.Д. Швець «з
поміж поглядів на родову природу есе варто виокремити точки зору, згідно з якою місце
жанру визначається на поміжір’ї літератури та публіцистики, критики філософії, історії,
мистецтвознавства» [3: 6].У результаті позародовості, гібридності есе залишається малопотрактованим, тому доволі влучним зауваження М. Епштейн: «не дивлячись на те, що
жанр есе нещодавно відсвяткував своє чотирьохсотріччя, він залишається одній з найменш теоретично вивчених галузей словесності» [4: 334].
Докладніше зупинимося на етимології поняття, «слово “есе” відомо у французькій
мові з ХІІ століття і походить від пізньолатинського «exagium, pesage, poidš», що означає
«спроба; вага». Подальший розвиток цього слова спонукав до появи нових слів таких, як
«experimentation, debut, equisse», значення яких у загальному вигляді уявляється як «перша спроба, намагання письменника, художника, філософа, вченого викласти свої висновки і думки стосовно проблем, які їх хвилюють» [5: 7]. Отже essai – есе (“спроба”, “проба”, “нарис”), має латинське коріння: exagium – “зважування”, exigo – “зважую”. Поряд з
«есе» в наукових колах дуже часто вживається «есей», на думку С.Шебеліста цей варіант
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терміну є доречнішим, адже повністю відображає походження слова та його оригінальну
вимову [6: 48], проте ми в своєму дослідження будемо використовувати форму есе.
Дослідження будь-якого жанру неможливе без надання його чіткого та вичерпного
визначення. У сучасному літературознавстві та лінгвістиці існує багато дефініції есе, ми
докладно зупинимося на деяких з них:
Есе - це “прозовий твір із довільною композицією, якому властива белетризація зафіксованих індивідуальних вражень, асоціацій чи інформації, отриманої з різних галузей
знань, несистематичне поєднання філософських, літературно-критичних, науково-популярних, іноді специфічно наукових елементів” [7: 347].
Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює
індивідуальні думки та враження з конкретного питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми [8: 242].
Есе-специфічна форма на помежів’ї літератури та інших форм свідомості, в якій
синкретично поєднуються начала епосу й лірики з нехудожніми і неестетичними елементами і суттю якої є суб’єктивізація авторським «я» різноманітних явищ культури; цій
вільній за композицією, асоціативній за логікою розвитку думки, неповній за характером
висвітлення теми формі притаманні надзвичайна рухливість і мобільність, налаштованість на контакт з іншими жанрами, тому есе може розглядатися як гібридний жанр,
структура і стиль якого підпорядковуються суб’єктивній авторській логіці [5: 7].
Есе - художньо-публіцистичний жанр, в якому глибокий задум органічно поєднується із вільною, невимушеною манерою викладу і якому властиві авторська відкритість і
суб’єктивність, експресивність і образність, попередність і емпіричність, лаконічність і
вишуканість стилю [9: 12].
Есе - це жанр, який безпосередньо близький з науковою, публіцистичною та художньою літературою, проте в той же час він не належить жодній з них [10].
Есе (від фр. essai – проба) – невеликий за обсягом прозовий твір гнучкої композиції,
що подає особистий погляд автора із заявленої теми [11: 26].
Есе - це твір невеликого обсягу і вільної композиції, що трактує часткову тему і
становить спробу передати індивідуальні враження й міркування, так чи інакше з нею
пов’язані [12: 9].
Проаналізувавши всі вищенаведені визначення, ми зробили певне узагальнення дефініцій, згідно з якими трактуємо есе як гібридний жанр, який синкретично поєднує
риси наукового, публіцистичного та художнього стилів, характеризується невеликим обсягом, довільністю форми та тяжіє до парадоксів; основним завданням есе є не надання
вичерпного знання з певної теми, а розкриття та самовизначення автора.
На різних стадіях розвитку лінгвістичної думки есе привертало увагу лінгвістів і
літературознавців перш за все тим, що воно дає свободу, не обмежує автора ні в формі,
ні в засобах розкриття обраної теми. О. Любинський, вказуючи на помежів’я есе, зазначає, що «есе – це не спосіб письма, це стиль життя, відношення до життя, коли головне в
ньому це чудове, небезпечне, відчайдушне почуття абсолютної свободи» [13: 166 ]. Свобода, як ключовий елемент есе, зустрічається в будь-якій праці критиків жанру. В свою
чергу довільність форми – одна з характерних рис есе, виступає джерелом парадоксів
породжуваних відсутністю чіткої структури: «Будь-який порядок в есе зламаний, одне
перериває інше, створюючи якусь зигзагоподібність розумового малюнка і заплутаність
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мовної інтонації» [4: 339]. Есеїст виправдовує хаотичність викладених думок своєю некомпетентністю, відсутністю високої концентрації уваги. Проте, можливість вільно переходити від однієї реалії до іншої, синкретично поєднувати різні стилі та форми, не
думаючи про певний порядок речей, і дає підстави говорити про понаджанрову природу
есе: «Есе ж включає всі ці способи розуміння світу в число своїх можливостей, не обмежуючись однією з них, але постійно переступаючи їх межі і в цьому русі знаходячи
свою жанрову або, точніше, наджанрову природу» [4: 342].
Довільність викладу думок в текстах есе зумовлює специфіку розкриття теми, Т.
Адорно наголошує, що: «Замість того, щоб робити якість досягнення в науці або літературі, зусилля есе відображають свободу дитини, яка без докорів сумління збуджується
від того, що вже зробили інші... Вдача і гра – основа есе... воно розкриває тему і затихає
там, де відчуває себе завершеним, а не там де нічого сказати» [14: 152]. Отже есеїст,
насправді, не може дати вичерпного трактування теми, роздуми автора з даної теми закінчуються там, де він вважає за потрібне, а не там де вже немає чого сказати, про це
зазначає і М. Епштейн: «Есе завжди «Про», тому що предмет, який стоїть у «називному»
відмінку, - це сам автор, який в принципі не може розкрити себе повністю, адже по своїй
авторській суті є нескінченним; і тому він обирає приватну тему, для того, щоб розширюючи її межі, виявити те нескінченне, що криється за нею, точніше, переступає її» [4:
337]. О. Вайнштейн у свою чергу зазначає, що «Невдячне завдання – намагатися з назви
здогадатися про що буде йти мова, для есе це просто неможливо, оскільки хід думок
автора не передбачуваний... в кращому випадку співвідношення заголовку і змісту – як
частини до цілого; а іноді заголовок і зовсім не пов’язаний з тематикою есе... назва відображає лише первинний задум, вихідну точку для безкінечних роздумів, які пов’язані
лише асоціативно» [15: 216]. Відсутність вичерпного розкриття теми виконує певну
прагматичну функцію, воно спонукає читача домислювати, чим і робить його активним
учасником комунікативного акту, а не його пасивним споглядачем: «Есе... в самій своїй
формі звільняє місце для читача, повстаючи апелятивною структурою провокації читача
на активність» [16: 83].
Тема есе зазначається в заголовку, який, в свою чергу, як сильна позиція тексту є
джерелом актуалізації певних текстових категорій таких, як проспекція та прагматичність (терміни В.А. Кухаренко) і є прогностичним фактором, який допомагає сфокусувати увагу читача і сформулювати певні читацькі жанрові очікування. Для есе характерним
є використання заголовків-дескрипцій (термін В.А. Кухаренко), які (як того і вимагає
жанр) «менше піддаються трансформаціям в межах жанру і формують у читача стійку
проспекцію передбаченого розгортання тексту» [17: 93].
Іншою визначальною рисою заголовку есе, для якого характерне охоплення об’ємних
тем, є зовнішнє його пояснення, яке міститься в цитатах і має на меті уточнення, звуження та декодування істинного змісту заголовку. Однак цитування як категорія інтертекстуальності потребує від читача високого рівня фонових знань, адже в разі неадекватної
інтерпретації чужого тексту, можуть виникнути складності соціокультурного характеру,
які будуть перешкоджати подальшому розумінню тексту.
Інша особливість есе, яка привертає увагу науковців є, так звана, «одночасна гра альтернатив» (Д. Аткінс), інакше кажучи, відкритість форми, яка ампліфікує декілька точок
зору, навіть одночасно протилежних одна одній. Д. Аткінс вважає, що саме свобода - ви101

рішальна для есе, адже вона є основою еклектичності даного жанру, який необмежений
ні в чому: «есе, історично і жанрово, опонувало не лише системам і систематизації, але й
всім формам усталеного мислення (packaged thinking) [18: 10]. «Воно умоглядне, глибокодумне, неважливо чи роздуми стосуються звичайних, щоденних справ, чи інтелектуальних і філософських. У своєму протиставленні тоталітарним формам воно зберігає різнорідність і домішки». Саме через цю різнорідність есе залишається малодослідженим,
адже воно «...вибухонебезпечне. Воно виникає, як деякий новий простір свободи, поза
визнаними жанровими межами, більш того, воно руйнує ці межі» [13: 166], і як результат
постають багато питань з приводу природи есе.
Специфіка есе виражається і в співвідношенні загального та особливого, універсального та індивідуального в ньому. Як відомо, есе характеризується високим рівнем
суб’єктивності автора, тобто все, що описує автор, є його точкою зору на зображуваний
предмет, проте автор виходить за межі свого «я» вже тоді, коли виступає мірилом загальних тем і явищ і співвідноситься з ними, адже обрана тема не є відірваною він соціуму та
культури есеїста, саме тому автор роздумує про загальноприйняте, він надає суб’єктивні
роздуми про об’єктивну дійсність. Цю думку констатує А.Ю. Соломеїн, зазначаючи:
«співвіднесення в есеїстиці «я» і в цілому модусу приватного, випадкового, обумовлює
класичний для есе пасаж, коли випадковий, дріб’язковий привід стає поштовхом для серйозних роздумів на загальнозначущі питання. У той же час, саме приватний характер
задає вектор сприйняття даних «загальних» роздумів і їх межі» [19].
Аналізуючи особливості есе, не можна оминути ключовий момент, який виступає
Альфою Омегою в есеїстиці – образ автора. Як зазначає К.А. Зацепін: «Основна інтенція, яка породжує есеїстичну форму – зустріч випробовуючого погляду есеїста з самим
собою... Бачення тут спрямоване всередину, людина, котра пише есе, бачить нібито «іншою стороною очей» світ власного «Я»» [16: 81]. Автор есе є початком і кінцем пошуків
твору, проте варто зазначити, що суб’єктивне авторське «я» в кінці есе, в ході глибокої
саморефлексії, трансформації своїх поглядів на світ і самого себе, діалогів і провокацій,
направлених в бік адресата, буде відрізнятися від того, який являється читачу на початку
твору.
Отже, підсумовуючи усе вищезазначене, можна виявити такі ознаки жанру, (П.В.
Алендеев [20], М. Епштейн [4], О.А. Королева [21], Т.Ю Лямзіна [10], С. Шебеліст [6],
Ю.В. Чудінова [22] ) як: невеликий об’єм, конкретна тема і її суб’єктивне трактування;
довільна композиція; схильність до парадоксів; логічність викладу думок; вираження нового, суб’єктивного судження про щось (на першому плані – суб’єктивність особистості
автора); образність, афористичність; розмаїте тематичне спрямування – філософський,
історико-біографічний, публіцистичний, літературно-критичний, науково-популярний,
власне белетристичний есе; персуазивність (основна функція переконати); емоційність;
експресивність/фатичність.
Есе має багатовікову історію і за час свого існування зазнав чималих змін. Спробуємо прослідкувати характер цих змін і виявити основні ознаки есе в ХVI столітті,
оскільки саме в ХVI ст., а саме у 1580 році виходить книга М.Монтеня «Досліди», яка,
як вважають дослідники, поклала початок есеїстики. Отже О. Кириченко відзначає такі
характерні риси класичного есе:
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 високий рівень логіки викладу думок;
 часте звертання до античних філософів (у М. Монтеня та Ф. Бекона );
 використання формул самоприниження (М. Монтень користується цими формулами, що є частиною його програми самоприниження, але це самоприниження вишукане);
 тонкий психологізм та аналітичність людської душі;
 відсутність впорядкованості та послідовності в композиції;
 критика будь-яких ідеологій;
 філософські роздуми про закони та мораль, релігію превалюють над описом буденних роздумів про повсякденне життя;
 скептицизм, полеміка з традиційними поглядами;
 налаштування на відтворення розмовної мови (якщо звернемо увагу на мову і
форму «Дослідів» М. Монтеня, то помітимо, що автор вдається до живої, повсякденної
французької мови, не зрідка користуючись навіть народними словами);
 характер невимушеної бесіди з читачем на філософські, літературні, політичні
теми;
 звернення до масового читача;
 наявність своєрідної формули «про», що додає жанру необов’язковість і незавершеність [23].
Для жанру есе не існує чітко визначеної композиції, проте певні схеми розвитку ідей
все ж існують. Структуру сучасного есе, на думку С. Шебеліста, можна змоделювати у
такий спосіб:
– висхідний параграф, який знайомить читача з темою;
– вступний, який проголошує його ключову тезу;
– перехідний;
– основний;
– заключний – із функцією узагальнення [6: 53].
Проте потрібно зазначити, що будь-яка структуралізація класичного есе апріорно неможлива, адже хід думки неможливо обмежити, вкласти в певні рамки, в такому випадку
композиція перестає бути вільною, а есе перестає бути есе.
Класичне есе відрізняється від сучасного використанням прийому так званого самоприниження автора до якого дуже часто в своїх есе вдавався М.Монтень: «Дивне зізнання в своїй обмеженості і некомпетентності («не здатний запам’ятати чітко», «не можу
закластися щодо достовірності моїх знань» «не потрібно звертати увагу на ті питання
які я розкриваю тут») » [25: 296]. Навряд чи хтось з сучасних есеїстів зможе відкрито
заявити про поверхневість своїх знань у обраній темі. Проте французький філософ сам
пояснює своє невігластво зазначаючи, що: «... я хочу, щоб мене бачили в моєму простому, звичайному вигляді, довільному і нештучному, адже я малюю не будь-кого, а самого
себе. Мої недоліки стану ть живими...» [24]. Для М.Монтеня його невігластво це гра, за
якою криється глибокий інтелект.
Портрет есе класичного зразка, буде не повний без згадки про особливості філософування есеїста: «В класичному есе філософія на абстрактному рівні (думки автора
про сором як категорію свідомості, підкріплюються історичними фактами, наприклад
поглядами імператора Юліана Відступника та інших французьких королів). В роздумах
І. Петровскої поняття «сором», «совість» - це тільки її особистісна оцінка...» [25: 232]. В
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класичному есе використовується прийом запозичення, звішування своїх і чужих думок.
Отже, в ході аналізу було виявлено, що на сучасному етапі функціонування лінгвістики відсутнє докладне трактування терміну есе, який в свою чергу, має ряд специфічних текст-типологічних ознак, притаманних саме цьому жанру, а саме: невеликий об’єм,
суб’єктивність, наявність чітко вираженої авторської позиції, експресивність, образність, використання свіжих метафор, налаштування на розмовну лексику на інтонацію.
Особливими рисами класичного есе є перш за все відмінна форма філософування, використання технології запозичення (звернення до античних мислителів та переосмислення
їхніх ідей), самоприниження автора («не здатний запамятати чітко», «неможу закластися
щодо достовірності моїх знань»), відсутність чіткої композиції та підпорядкування свободи плинним думкам есеїста.
Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо в детальнішому визначенні особливостей есе на різних рівнях тексту і зокрема виявленні його композиційно-мовленнєвої та синтаксичної специфіки.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА
НОВЫХ СРЕДСТВ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ:
РИТМО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ЕВРОПЕ
ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА
У доповіді йдеться про експерименти в галузі виховання людської особистості в Європі та Росії в першій третині ХХ століття. Метою цих експериментів було створення
досконалої людини шляхом її фізичного (пластичного) розвитку засобами ритміки. У
результаті людина повинна була стати не тільки гармонійно розвиненою особистістю,
а й примножити свої можливості у сфері міжособистісної комунікації. Виділяється
діяльність Е.Жак-Далькроза (творця ритмічної гімнастики) в довоєнній Німеччині та
його послідовниці Н.Г. Александрової в дореволюційній і радянській Росії.
Ключові слова: комунікація, виховання особистості, ритмічна гімнастика, рух, комунікабельність.
В докладе речь идет об экспериментах в области воспитания человеческой личности в Европе и России в первой трети ХХ века. Целью этих экспериментов было создание
совершенного человека путем его физического (пластического) развития средствами
ритмики. В результате человек должен был стать не только гармонически развитой
личностью, но и приумножить свои возможности в сфере межличностной коммуникации. Выделяется деятельность Э. Жак-Далькроза (создателя ритмической гимнастики) - в довоенной Германии и его последовательницы Н.Г. Александровой в дореволюционной и советской России.
Ключевые слова: коммуникация, воспитание личности, ритмическая гимнастика,
движение, коммуникабельность.
The article deals with experiments in the field of human personality upbringing in Europe
and Russia in the 1st third of the 20th century. The aim of the experiment was to create a perfect
person with the help of his physical (plastic) development by means of rhythmics. As a result a
person should have to become not only a harmonically developed personality, but also increase
his capabilities in the sphere of interpersonal communication. The activities of E. J.-Dalkrosa
(the creator of rhythmic gymnastics) in pre-war Germany and his follower N. Aleksandrova in
pre-revolutionary and soviet Russia are pointed out.
Key words: communication, personality upbringing, rhythmic gymnastics, movement, sociability.
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Проблема поиска новых средств коммуникации волновала человечество во все времена. Особенно остро этот вопрос встал в Европе на рубеже XIX-ХХ вв., когда общественная мысль находилась в поиске ответа на вопрос: «Что должен представлять собой
человек будущего, которому предстоит жить в новом веке и в новой исторической эпохе?
Как человек будет выглядеть и как он будет общаться с себе подобными?». Получило
широкое распространение обращение к античности в попытках перенести опыт древних
греков в деле формирования человеческой личности на современность. На рубеже XIXXX вв. в Европе и России считалось, что высокая культурность и коммуникабельность
жителей Эллады определялась прежде всего тем, что они в своей жизни и деятельности
основывались на правильном понимании слова «ритм», которому тогда придавался особый смысл и который там культивировался.[1:49]
Представление о ритме как о необходимой основе жизненного уклада и популярность этого термина также во многом были связаны с выходом в свет книги знаменитого
немецкого экономиста Карла Бюхера «Работа и ритм». В России книга была издана в
1899 году, и пользовалась несомненным успехом. [2]
Идеи Бюхера во многом послужили основой для появления одной из самых популярных в то время систем по формированию более совершенного человека – системы
ритмического воспитания Эмиля Жак-Далькроза.
Эмиль Жак-Далькроз был широко известным пианистом и композитором, окончившим Парижскую и Венскую консерватории. Был профессором теории в Женевской консерватории, где преподавал сольфеджио и гармонию. [3:507] Именно на этих занятиях он
попытался найти новые более рациональные методы преподавания, базой которых была
идея изображения ритмической основы мелодии движениями всего тела для ее лучшего
усвоения. Вскоре эти эксперименты вышли за рамки простого совершенствования методов преподавания музыкальных дисциплин и под названием ритмической гимнастики
стали предназначаться для воспитания более совершенного человеческого существа в
целом и открытия новых возможностей в межкультурной коммуникации.
Суть системы Далькроза изложена в многочисленных книгах и статьях, написанных
как им самим, так и разными авторами и опубликованных во многих странах Европы в
начале ХХ века. Наиболее полно, на наш взгляд, концепция Далькроза была им изложена
в августе 1907 г. в Женеве в ходе шести лекций. Эти лекции впоследствии были опубликованы и в России. [4] Далькроз говорил о том, что в основу воспитания юношества
должен быть положен следующий ненарушимый принцип: гармония сознания и движений, названная им ритмом в гармонии и пластике. Он говорил о том, что найденный им
принцип открыл ему секрет греческой орхестрики – основы искусства, базирующейся
на движении. Древние греки, по Далькрозу, обучали детей в гимназиях гармонии движений, осознавая тот факт, что мир человеческих мыслей, чувств и контактов находится
в тесной связи с природой, поэтому здоровая умственная и нравственная деятельность
возможна лишь тогда, когда она сочетается с целесообразной тренировкой телесных сил.
[4:81]
Далькроз ссылается на природную естественность и красоту всех движений в природе – полет птиц, бег четвероногих животных, считая, что грациозная гибкость их тел
– знак настоящего совершенства. Происходит же это совершенство из-за полной автоматичности (естественности, гармоничности) животного в отличие от человека. Именно
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в этом пункте и сосредоточено основное положение теории Далькроза – человек при
помощи ритмических упражнений должен достичь прочного убеждения в красоте, ловкости и правильности своих телодвижений, которое будет происходить от серьезной
уверенности человека в себе, основывающейся на длительных тренировках с детских
лет, дающих настоящую свободу движения. Если тело движется гармонично, то мозг
человека освобождается от присущих любому человеческому существу опасений в своей
неловкости, неуклюжести и некрасивости и начинает работать только над разрешением
действительно серьезных проблем. [4:25]
Ритмическое воспитание Далькроз предлагал начинать с самого раннего возраста.
Дети, обучаемые ритмическому движению, должны приобрести навык естественного и
свободного проявления себя в самых обыденных вещах: жестах, походке, пении, речи и
пр. Они смогут побороть излишнюю, но так свойственную людям, конфузливость, происходящую от недостатка уверенности в себе, от боязни быть неловким и неуклюжим.
Это приведет к гармоничному развитию всей нервной системы ребенка, дисциплинирует
его, научит правильно управлять эмоциями и вызывать правильную мышечную реакцию
на внутреннее состояние, а также свободно и легко контактировать с другими людьми.
Далькроз был блестящим оратором, и большинство его сторонников появлялось у
него после прослушивания его рассказов о методе. В 1909 г. немецкий профессор, доктор политической экономии Мюнхенского университета В. Дорн, известный в то время организатор разнообразных культурных мероприятий, присутствовал на экзаменах в
швейцарской консерватории, где услышал сообщение Далькроза о его методе и увидел
демонстрацию навыков, приобретенных учениками. Увиденное и услышанное настолько впечатлило Дорна, что он предложил Далькрозу переселиться в Дрезден с тем, чтобы впоследствии оказаться в строящемся в это время Институте в местечке Хеллерау
близ этого города.[5:4] Основанием для появления института в Хеллерау было желание
немецкого фабриканта Шмидта на собственные деньги создать учебное заведение для
детей местных рабочих-деревообделочников, чтобы не просто обучить их ремеслу родителей, а дать к этому некоторое образование с упором на занятия искусствами. Занимался строительством и собственно созданием института В. Дорн. После его встречи с
Далькрозом институт получил название Института музыки и ритма, и его учебные планы
стали основываться на методике ритмической гимнастики. Регулярные занятия в Институте начались осенью 1911г. Вначале там занимались только дети рабочих, которых
учили непривычной для них музыке и ритмическому движению, добиваясь решения тех
воспитательных задач, о которых говорилось ранее. Несколько позже в Хеллерау стали
приезжать взрослые люди из разных стран, чтобы, во-первых, освоить самим ритмическую гимнастику, а во-вторых, получить сертификат на преподавание ее, который можно
было получить только в Институте.
Статистика свидетельствует, что в 1912-1913 учебном году в Хеллерау обучалось:
на так называемом «нормальном курсе» (для будущих преподавателей) – 201 человек;
на повторном курсе – 12 человек; на курсе «дилетантов» – 27 человек; на летнем курсе
– 135 человек; на курсе «хеллераусских детей» – 232 человека. Общее количество учащихся в этом учебном году составило 607 человек. [5:5]
Есть статистические данные и о национальном составе обучающихся. На «нормальном курсе» занималось: немцев – 96 человек; русских – 20 человек; швейцарцев – 17
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человек; англичан – 17; поляков – 14; австрийцев – 9; голландцев – 8; американцев – 6;
французов – 4; шведов – 4; датчан – 2; и по одному чеху, бельгийцу, итальянцу и венгру.
На летнем курсе обучалось: англичан – 40 человек; немцев – 31; русских – 19; американцев – 17; австрийцев – 11; поляков – 7; голландцев – 6; бельгийцев – 2 и по одному
французу и чеху. [5:8]
Программа была насыщенной и интересной. Занятия были предназначены вопервых, для музыкантов-профессионалов с отдельными программами для оперных дирижеров, певцов и танцоров, во-вторых, для будущих преподавателей системы Далькроза, в-третьих, для любителей музыки, в-четвертых, для детей, для юношей и для девушек
по отдельности. Время обучения составляло два года, год, полгода и даже неделю – во
время пасхальных каникул, так называемый «повторный курс» для тех, кто уже однажды
отучился. [6:50]
Широкий спектр возможностей ритмической гимнастики привлекал к ней все большее и большее внимание. За годы существования Института в Хеллерау (1911-1914 гг.)
по методике Далькроза было обучено 6767 человек. Обучение производилось не только
в самом Институте, но и на разнообразных курсах в 99 городах разных стран мира. [7:42]
В число этих стран и городов входили: Германия – 151 отделение; Америка – Нью-Йорк,
Чикаго, Эванстон, Брин-Мор; Бельгия – Брюссель; Великобритания – Лондон; Франция
– Париж, Дуэ, Лиль; Голландия – Амстердам, Гильверзум, Утрехт, Цволле; Австрия –
Инсбрук, Лемберг, Прага, Рейхенберг, Вена; Россия – Петербург, Москва, Киев, Рига,
Варшава, Гельсинфорс, Харьков, Саратов Баку; Швеция – Стокгольм, Лефсталунд,
Мальме; Швейцария – Базель, Женева, Лозанна, Оберрсдорф, Цюрих; Испания – Барселона, Террасса; Венгрия – Будапешт. [7:53]
В России ритмическая гимнастика появилась в 1909 г., когда в Москве первые уроки по ритмике начала проводить ученица Жак-Далькроза по Женевской консерватории
Нина Георгиевна Александрова. Эта женщина стала впоследствии, включая и годы советской власти, главным пропагандистом ритмики в нашей стране. Александрова по образованию музыкант, учившийся в Петербургской консерватории. Она была исключена оттуда, по ее собственному признанию, из-за участия в забастовке в 1905 году. [7:6]
Консерваторский курс ей пришлось оканчивать в Женеве, где она и познакомилась с
системой Далькроза. В 1909 г. Александрова приехала в Москву и начала деятельность
по пропаганде ритмической гимнастики в нашей стране. В 1911 г., после окончания «повторного курса», получила диплом у Далькроза в Хеллерау, что увеличило ее профессиональные возможности преподавателя ритмики. [8:72]
Ритмика преподавалась в Москве в музыкальных школах Гнесиных, Конюса, Галактионовой, Безменовой-Сидельниковой, Московском женском клубе, музыкальных
курсах А.Г. Шора, музыкальной студии Д. Шора, Московской государственной консерватории, драматических курсах С.В. Халютиной, Московском Художественном театре,
Александровском институте. Кроме того, были организованы курсы ритма, которые готовили кадры и давали возможность ежедневных публичных выступлений, способствующих пропаганде ритмической гимнастики, а также проводились занятия по методике
Далькроза для детей в Народном клубе для рабочих Краснопресненской заставы. [9:10]
После октября 1917 года ритмическая гимнастика получила широкое распространение. Идея занятий ритмикой в 1920-е годы, безусловно, не могла не опираться на общую
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идеологическую основу, на которой базировалось все культурное строительство в СССР.
Идеологическая подоплека отлично просматривается в Декларации Московской ассоциации ритмистов, официально принятой значительно позднее на общем собрании 26
марта 1930 г.
«Как содержанием, так и методами своей работы Московская ассоциация ритмистов
способствует организации и закреплению нового советского быта, идеологически враждебного той эпохе, в которой зарождалась система Далькроза, и тем условиям, в которых
эта система развивается в буржуазных странах в наше время.
Позиция пассивного сочувствия социалистическому мировоззрению совершенно недопустима в нашей среде. Поэтому Московская ассоциация ритмистов – это не только
центр, суммирующий опыт практической музыкально-ритмической работы, но и центр,
направляющий эту работу в сторону утверждения актуальных требований социалистического строительства». [10:7]
В 1924 г. постановление I Всесоюзного совещания советов физической культуры
зафиксировало: «1) считать ритмику одним из методов биосоциального воспитания и
элементом советской системы физической культуры. 2) Предложить научной секции
Высшего совета физической культуры заняться научным обоснованием ритмического
воспитания». [11:258]
На основании этого постановления занятия ритмикой должны были проводиться не
только в школе, но и в кружках физкультуры в клубе с целью обучения взрослых людей
и воспитания из них всесторонне развитых личностей. За деятельность клубов по ритмическому воспитанию ответственность несли комиссия по экспериментальному изучению ритма ГАХН и Ассоциация ритмистов.
Во второй половине 1920-х годов ритмическая гимнастика была названа очень важной для детей 12-15 лет (школа II ступени), так как в планах руководства Наркомпроса
ритмика в школе должна была стать частью целой системы воспитания, которая ставила
своей целью «создание наиболее прочных связей между деятельностью высших нервных центров и органами движения» (из методических записок Единой трудовой школы).
[12:5]
В книге «Программы и методические записки единой трудовой школы», выпущенной ГУСом НКП в1927 г., говорилось: «Ритмика в школе II ступени, не выделяясь в
особые уроки, сохраняет, тем не менее, значительное место в школьной работе, давая
на базе полученных в I ступени навыков более глубокое и разностороннее ритмическое
воспитание». [13:44]
Далькроз был в это время популярен не только в России, Швейцарии, где он работал в 1920-е гг., в Германии, где, собственно, метод Далькроза утвердился, но и в других странах Европы. К примеру, во Франции сторонники Далькроза пытались доказать,
что, пользуясь его системой, можно управлять человеческой толпой. [14:11] В Лондоне
к 1923 г. вышло четыре тома энциклопедии современной пластики, в которых системе Далькроза отводилось значительное место. Кстати сказать, и советской стране было
предложено поучаствовать в этом издании, прислав материал (фото, биографические
данные, статистику и т.п.) о развитии ритмики в СССР. [14:12-13]
Институт ритмического воспитания, созданный в 1918 году, просуществовал в советской стране пять лет, и все эти годы его ректором была Н.Г. Александрова. В целом
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Институт дал около 80 преподавателей ритмики для школ, техникумов и других советских культурно-просветительных учреждений. Сотрудники института и ректор в том
числе, помимо учебного процесса для пропаганды ритмики организовывали публичные
лекции перед врачами-психоневрологами, музыкантами, красноармейцами, Институтом
труда, Институтом физкультуры, педагогами и др. Велись занятия, правда, в незначительных количествах, и в системе Пролеткульта.[15:3] В студиях Московского Пролеткульта в самом начале 1920-х годов ритмика являлась частью обязательной программы
музыкального образования наряду с музыкальной грамотой, хоровым пением, лекциями
на музыкальную тематику и другими дисциплинами. [10:74]
Статистика показывает, что в 1917 г. было зарегистрировано 453 школьника занимающихся ритмикой, а в 1921 г. их число превысило три тысячи. Число детских учреждений, которые ввели ритмику в план обучения, возросло от 14 в 1917 г. до 74 в 1921 г.
[15:21] Сведений о точном количестве школ, в которых занимались ритмикой во второй
половине 1920-х годов, нет. Можно лишь предположить, что их было гораздо больше в
сравнении с 1921 годом, но мало в сравнении с общим количеством школ в СССР. Учебных заведений в СССР в 1926 году насчитывалось 95 696, физкультура в целом была введена в качестве учебного предмета лишь в 823. [15:18] Вряд ли ритмика преподавалась в
большинстве этих школ, несмотря на утвержденные ГУСом программы по ней. Объясняется это, на наш взгляд, традиционным набором причин: отсутствием преподавателей,
сложностью именно для пролетарской среды постижения законов ритма без базового
музыкального образования, неприятием ритмики как системы многими педагогами и т.п.
Тем не менее, о некоторых практических результатах по распространению ритмической гимнастики в СССР в 1920-е годы все же можно говорить. В первую очередь в
качестве этих результатов предстанет деятельность комиссии по экспериментальному
изучению ритма ГАХН и Ассоциации ритмистов.
Основной работой комиссии была теоретическая работа по изучению различных теорий ритма в России и на Западе. А в результате этого был подготовлен к печати сборник
о ритме, его природе и значении.
Члены комиссии, в частности, ставили перед собой задачу изучения современных
западных ритмических систем, выявления в них позитивного и негативного, отличного
от точки зрения советских ритмистов, а также поиск возможности практического применения в СССР результатов этих исследований. Обширная программа практической
деятельности была рассчитана на несколько лет и имела в качестве экспериментальной
базы 4-ю школу МОНО им. Каменева. В 1925-1926 гг. в этой школе было проведено
34 лабораторно-экспериментальных занятия с 20 школьниками. Кроме экспериментов
со школьниками, комиссия по изучению ритма работала с маленькими детьми с целью
изучения особенностей влияния ритма на детей младшего возраста. Эксперимент проводился с воспитанниками детского дома «Боец» Хамовнического района г. Москвы.
Кроме этого, проводились занятия в двух детских садах Бауманского и Хамовнического
района Москвы. [9:8]
Выводы комиссии по результатам практической деятельности ритмистов в дошкольных детских учреждениях были чрезвычайно интересны и важны. Дети, обучаемые подобным образом, с детских лет приучались к музыкально-ритмическому построению,
вырабатывавшему у них кроме чувства музыкального ритма, чувство организованности,
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равновесия и коммуникабельности, что весьма пригодилось бы в будущей жизни взрослому человеку.
Параллельно с комиссией по экспериментальному изучению ритма в 1927-28 гг. работала Московская Ассоциация ритмистов в составе восьми комиссий. Ею были созданы
курсы повышения квалификации Ассоциации ритмистов при ГАХН. Работа этих курсов
длилась с 1 июня по 29 июня 1929 г.
Общее количество учащихся на курсах составило 153 человека, из них было 140
женщин и 13 мужчин. В это же количество входили москвичи – 75 человек, из них было
34 члена Ассоциации ритмистов. 23 человека приехало из Харькова, 21 из Одессы, четыре из Киева. На курсах всего было представлено 29 городов РСФСР. Обучение было
платным, но 30 мест было бесплатных. Возраст обучающихся колебался от 18 до 59 лет.
Небезынтересно отметить, что членов партии среди учащихся было всего восемь человек. [10:69]
Несмотря на широкое распространение в печати идей ритмической гимнастики как
основы гармонического развития личности, на попытки преподавать ритмику в школе,
на то, что многие официальные посты в государственных и общественных структурах
были заняты сторонниками ритмической гимнастики, она так и не получила должного
развития в СССР. Связано это, на наш взгляд, со сложностью требований предъявляемых
к ученикам. Мы имеем в виду обязательность музыкального образования. Хотя в некоторых публикациях говорилось о том, что можно научиться понимать музыку при помощи
занятий ритмической гимнастикой и без музыкального образования, представляется, что
это было невозможным. В дореволюционной России ритмика вполне могла прижиться в школе в качестве учебного предмета, так как тогда элементарными музыкальными
знаниями ученики все же обладали. В советской России, когда формировались способы
обучения пролетариата и детей пролетариата, речи о базовом музыкальном образовании в широких масштабах идти не могло. Не хватало элементарной грамотности, где уж
тут было говорить о музыке. Поэтому ритмика, несмотря на всю ее привлекательность
и действенность обучения, как школьный предмет была обречена. После прекращения
деятельности комиссии по экспериментальному изучению ритма и Ассоциации ритмистов ритмическая гимнастика была изъята из программ общеобразовательной школы и
сохранилась только в качестве медицинского средства лечения нервнобольных людей в
клиниках и как предмет в учебных заведениях искусства.
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У статті розглядається питання зіставлення різних мов з огляду на їх універсальні
та унікальні риси. Фольклорний текст тлумачиться як текст, який належить до нерозгорнутих форм втілення фольклорної свідомості, що репрезентують культурно значущі
смисли як неподільне ціле.
Ключові слова: зіставлення мов, універсалізм, фольклорний текст, лінгвокультурний феномен.
В статье рассматривается вопрос сопоставления различных языков, принимая
во внимания их универсальные и уникальные черты. Фольклорный текст, будучи продуктом лингвокреативной деятельности народа, исследуется в статье как вербальная
форма репрезентации этнической ментальности.
Ключевые слова: сопоставление языков, универсализм, фольклорный текст, лингвокультурный феномен.
The article deals with the question of comparing languages and treats the folk text that belongs to non-unfolded forms of folklore consciousness’ embodiment as a linguistic and cultural
phenomenon, while elucidating the specific means through which the national and cultural
components of its contents are verbalized in different languages. Such forms represent important cultural meanings as indivisible whole.
Key words: comparison, universalism, folk text, linguistic and cultural phenomenon.
Усе частіше в межах окремих лінгвістичних дисциплін з’являються інтегровані наукові теорії й холістичні підходи, згідно з якими знання про відповідні об’єкти включа© Захарова Н.В., 2011
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ються в систему людського знання про Всесвіт і єдині космічні закони, що детермінують
розвиток і функціонування будь-якої з частин пізнання. Незважаючи на протиріччя і,
навіть, конфлікти, що інколи сколихують єдиний людський простір, сьогодні він характеризується цілісністю та взаємозв’язками, відкритістю до діалогу й прозорістю у розгортанні внутрішніх і зовнішніх процесів, толерантністю у сприйнятті інших народів і
культур та діалогічним способом життя.
Сучасний світ пронизана інтеграційними процесами. Він є полем розмаїття культур,
плетивом міжнаціональних інтересів, дискурсом корінних народів та народів-мігрантів і, як такий, потребує діалогу. У той же час можна спостерігати певний парадокс: з
одного боку, всі народи світу максимально зближуються за способом життя, побутом
і культурою, і нагальною потребою життя людства стає «діалог етносів, культур і свідомостей» [1: 133–134], а з іншого, – загострюється національна чуттєвість. Однак уся
історія мовознавства, філософії та інших наук свідчить про інтенсивні пошуки спільної
інтернаціональної системи смислів та правил їх упорядкування для всіх мов і соціумів,
універсальної мови мислення – Lingua Mentalis [2; 3].
У цьому процесі мова виступає в ролі своєрідного опосередкованого засобу, будучи вираженням ідеології як способу поняттєвого освоєння дійсності. Вона перебуває в
нероздільній єдності з об’єктами пізнання, формує їх, є tuba mirum природи і найсуттєвішою й визначальною частиною людської особистості, вирішальним та основним
чинником її поведінки, мислення, самоусвідомлення та ідентифікації себе серед собі подібних. Як і будь-якій іншій органічній системі, мові притаманне формування не шляхом
складання цілого з частин, а шляхом конструювання цілим своїх власних частин на базі
певних передумов [4: 322]. Пізнання мови – це одночасно й пізнання Людини, Мислення,
Свідомості, Культури, Етносу, Соціум, Космосу й Універсуму.
Пріоритет цілісності в природі людської мови є фундаментальним положенням концепцій В. фон Гумбольдта: „У мові немає нічого одиничного, кожен окремий її елемент
виявляє себе лише як частина цілого” [5: 313–314] і О. О. Потебні: „Створення мови,
починаючи з першої її стихії, є синтетична діяльність у точному розумінні цього слова,
саме в тому розумінні, за яким синтез створює дещо таке, що не міститься в складових
частинах, узятих окремо” [6: 179–180]. Послідовно розвиваючи ідею первинності цілого,
вони відстоювали й єдність мовного розвитку та культурно-історичних процесів.
Мова визначає таксономію світу речей, вона ж уможливлює формування царини ідей
у ноосфері, тому, вочевидь, саме у глибинній сутності мови закладено настанову на виявлення цілісності та структурованості світу, в якому живе людина, на підвищення рівня
його організації, відмежування світу людини від сфери максимальної ентропії – Хаосу
як праоснови буття. Тим часом антиентропійна зорієнтованість людської мови зумовлює
плекання того начала, на якому ґрунтується явище культури як «збільшеної психології
індивіда», що їй притаманні величезні пропорції й розвиток протягом значного відрізку
часу.
Культура – система, яка жодною мірою не є інстинктивною за своєю природою, має
свою історію й не може бути створена de novo в кожному наступному поколінні. Мова –
форма збереження культури, скарбниця культурних цінностей етносу та засіб їх трансляції в майбутнє. Вона презентує цілісний світогляд нації, поєднує матеріально-речовинне
та ідеально-духовне і є чимось на кшталт «ключа до світу» [7: 300], відображаючи під114

свідомі інтуїції народу – свого носія – про навколишній світ, що знаходять своє місце в
його мовній картині світу.
Національна свідомість будь-якого народу, пройшовши всі стадії еволюції, починаючи із виділення «рефлексивного начала» й «інтеграційних тенденцій» і закінчуючи стадіями « визначення» і «самореалізації» [8: 75; 9: 120], є результатом взаємодії культурноісторичних домінант розвитку української і німецької націй та презентує буття представників цих народів в процесі їх етнокультурного розвитку. Таким чином, крізь притаманні
їм мовні та культурні форми український та німецький етноси певним чином розвивають
і деталізують «загальний поняттєвий базис людства» [10: 321], на якому ґрунтуються
людська мова, мислення і культура, в інших термінах – «єдиний когнітивно-семантичний
континуум» [11: 31], «універсальний патерн культур» [12], тим самим визначаючи своє
національне обличчя.
На думку В. М. Манакіна, „існування (все)загального концептуального базису, який
у кожній мові має своєрідне втілення, свій дух і власне вербальне обличчя, є найбільш
плідним для визначення еталону міжмовного порівняння (tertium comparationis)” [3: 75],
бо саме на тлі загальної уніфікації більш чітко проступає національний склад буття і
мислення. Адже, обираючи на величезній кривій можливих людських настанов і мотивацій якійсь певний сегмент, специфічні культурні риси, кожна окрема спільнота створює
таким чином свою власну модель культури, національно-культурне буття, традиції і норми культурного розвитку.
З огляду на все вищезазначене, актуальним, на нашу думку, стає вивчення універсальних засад усіх природних мов, деякі з яких знайшли своє втілення в онтологічно
синкретичних фольклорних текстах, що є складними колективними утвореннями і виражають думку не окремої людини, а цілої лінгвокультурної спільноти.
Фольклорні тексти, що належать до нерозгорнутих форм втілення фольклорної свідомості, репрезентують культурно значущі смисли як неподільне ціле, а контамінація
у них культурного та вербального текстів у їх єдності, своєю чергою, забезпечує оригінальність відображення в їх структурі та семантиці наївної картини світу.
У свідомості представників фольклорного соціуму, об’єднаного традиційним способом життя і чіткою регламентацією всіх сфер, ритмічним переживанням життя в обрядах
і ритуалах, існувала постійна потреба увесь час знов моделювати встановлену традицією
картину світу, постійно повертаючись до “первинних образів”, що наповню є життєво
важливий традиційний зміст. Під дією комплексного впливу цілої низки позамовних
чинників, серед яких можна відзначити духовну культуру з її фольклорною свідомістю,
колективним характером творчості та ідейно-естетичною макросферою, сформувалася
особлива мовленнєва системність, яка акумулювала у своїй структурі коди різних семіотичних систем у вигляді особливим чином трансформованих мовних констант різних
рівнів (семантичних, лексичних, фразеологічних, синтаксичних), які і стали важливими
ознаками фольклорного тексту.
Художній синкретизм фольклорного тексту має жанрово зумовлені відмінності, тому
кожен жанр фольклору має конкретний вид і тип взаємопроникнення його складників.
Готова ж, естетично спеціалізована мовна форма, що має характер традиційного художнього канону, є основним результатом роботи фольклорної свідомості, формує смислове поле фольклорного тексту й одну з основних стилістичних рис і типологічних ознак
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мови фольклору – традиційність, яка проявляється на всіх рівнях: від семантичного до
композиційного.
Погоджуючись із В. Є. Гусєвим, традицію розуміємо як свого роду „метапоетичне
знання, folklore у його етимологічному значенні” [13: 28]. Це обмежена кількість готових зразків, стійких синтаксичних і жанрово-композиційних прийомів, правил і умов
створення текстів: ключові фольклорні слова й символічні образи, фольклорні формули,
традиційний фольклорний смисл, традиційні зачини, епітети, типові місця, асоціативні
парні словосполучення, порівняння та інші елементи поетики; текстові константи, серед
яких можна виділити різні види етимологічного повтору слів, асоціативні рядки й композиційні блоки [14; 15], синтаксичний паралелізм і його модифікації, заперечне порівняння, традиційні синтаксичні схеми та сценарії, традиційні композиційні прийоми тощо.
Наслідування первообразів традиції, чиї дані об’єктивно й авторизовані колективом,
на думку Г. І. Мальцева, „забезпечувало як індивідуальне самоусвідомлення особистості,
так і культурний рух усього колективу” [16: 19]. Тому фольклорна традиція, хоч і передбачає запозичення й наслідування готового прикладу, однак не виключає й елементів
нового, що є наслідком як процесу колективного “шліфування”, так і “вібрації тексту”
[17]. Взаємодія статики та динаміки й забезпечує творчу природу традиції, а фольклорному тексту – повноцінне художнє існування у вигляді варіантів. Адже варіювання – це
не тільки природній спосіб існування фольклорного тексту, а й спосіб існування самої
традиції, що має рухливий характер і водночас акумулятивність.
Фольклор виступає також як континуум колективної пам’яті. На першому етапі розвитку він містив моменти магії й навіть культу, але водночас в усній народній творчості можна було засвідчити стихійно-матеріалістичний погляд на навколишній світ, який
людина змінює своєю діяльністю. У цих умовах, як це не парадоксально, відбувалося не
усереднення індивіда, а “колективне самоусвідомлення особистості”, тому що визнання
традиційної форми мало не примусовий, а органічний характер і повністю відповідало
індивідуальним прагненням особистості. Таким чином, фольклорна традиція, одночасно
представлена у двох іпостасях – як спосіб збереження й передачі від покоління до покоління набору готових, естетично оброблених форм і як смислове поле, “ідеальні центри”,
що формують абсолютну естетичну дійсність фольклорного тексту. Більше того, вона зумовлює формування традиційного стійкого канону – особливої системи естетично маркованих мовних засобів, що забезпечують фольклорну сферу “готовою формою втілення
життєвих вражень” [18: 33].
Таким чином, фольклорні тексти є дуже вдалим прикладом втілення вербалізованого
досвіду і знань, накопичених певною лінгвокультурною спільнотою, синтезом духовноіндивідуального та культурно-історичного у світобаченні людини і народу. Найбільш
значний слід у семантичній структурі цього типу тексту залишила міфологічна свідомість, специфічні риси якої (пріоритет колективних уявлень, ідея ізоморфізму, тотожності об’єктів, дифузність свідомості, олюднення природи, сприйняття світу у вигляді
гармонійно врівноваженої системи протилежних об’єктів, синкретизм і цілісність свідомості) реалізувалися в системі умовно-художніх прийомів і засобів фольклорного тексту.
Будь-який фрагмент буття предметного світу, відбитий в етнічній свідомості, потрапляє в аналогічний кругообіг могутності пізнання, внутрішньо аналогійних постійних зв’язків і стає життєвим символом-алегорією, що базується на художній експресії
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смислової перехідності. Зовнішні асоціації реального буття при цьому стають для етносу внутрішньою звичаєвою сутністю, а згодом і система інваріантних образів світу або
певні абстрактні моделі, що описують загальні риси у баченні світу. Тому, досліджуючи
фольклорні тексти будь-якого народу, можна вивчити особливості його світосприйняття,
світовідчуття та світорозуміння.
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Динамика норм в белорусском и украинском языках
на современном этапе
(на примере существительных)
Дану статтю присвячено проблемі змін в лексиці та граматиці, котрі відбуваються на межі ХХ–ХХІ сторіч в білоруській та українській мовах. Розглядається динаміка
норм, в тому числі тенденціі заперечення спільних з російською мовою правил. Окремо
наголошується вплив українскої мови на білоруську.
Ключові слова: білоруська, українська, динаміка норми, нова лексика, пуризм.
Данная статья посвящена проблеме изменений в лексике и грамматике, происходящих на рубеже ХХ–ХХІ столетий в белорусском и украинском языках. Рассматривается
динамика норм, в том числе и тенденции отрицания общих с русским языком правил.
Также отмечается влияние украинского языка на белорусский.
Ключевые слова: белорусский, украинский, динамика норм, новая лексика, пуризм.
This article is devoted to problem of changes in grammar and vocabulary which happens
during XX–XXI centuries in Belarusian and Ukrainian languages. There is analyzing the
dynamics of norms, tendencies of negation common with Russian language rules. Besides, the
influence of Ukrainian language on Belarusian marks.
Key words: Belarusian, Ukrainian, dynamics of norms, new vocabulary, purism.
В современных белорусском и украинском языках на рубеже ХХ – ХХІ столетий отмечается обновление лексического состава, динамика в грамматике и словообразовании.
Данные процессы во многом обусловлены поликультурностью и глобализацией общественной жизни, влиянием СМИ на языковую ситуацию, демократизации литературного языка.
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В белорусский и украинский языки проникает множество заимствований, которые
обозначают новые понятия, а также описывают актуальные явления, ранее нехарактерные для наших стран. Напр. бел. баер, рэстаратар, сальса, бурыта, буккросінг, спрэд1,
укр. баєр, віце-прем’єр, слем, шоу-рум, прет-а-порте. Активно образуются производные
от них: бел. парламентарый, паркуршчык, скейт-гарадок, арт-рынак, медыя-прастора,
укр. арт-ринок, медіа простор, креатиавність, розпіарювання, співкуратор.
Часть новых лексем в белорусском и украинском языке – это эскпрессивная и специальная лексика, пришедшая из русского. Напр.: бел. калбасёр ‘любитель дискотек и
музыки в стиле диско и техно’, кент ‘парень’, гіг ‘гигабайт’, дэбютнік ‘дебютный музыкальный альбом’, велік ‘велосіпед’, дзялок ‘мошенник, участник преступной группировки’; укр.: джинса ‘скрытая реклама в прессе’, фішка ‘что-то особенное, новое, интересное’, альтернативщик ‘представитель или поклонник альтернативной музыки’, чувак
‘парень’, інет ‘интернет’. Выше описанное связано с демократизацией языка СМИ, с
развитием непосредственного интернет-общения.
В то же время в белорусском и украинском языках наблюдается тенденция отрицания общих с русским языком лексем и интернационализмов, что является проявлением пуризма. Происходит замена иноязычных лексем и словоформ собственными: бел.
нататнік вместо запісная кніжка; сумоўе ← субяседванне, заяўнік ← заявіцель, адмысловец ← спецыяліст, візітоўка ← візітная картка, візітка, лёсаванне ← жараб’ёўка,
ходнік ← тратуар; в украинском языке мистец употребляется наравне с художник,
агенція вместо агентство, автівка ← авто, репортажист ← репортер, кнігозбірня ←
бібліотека, фахівець ← спеціаліст. Иногда в белорусском языке используется лексика близкого украинского языка: бел. вітальня ← укр. вітальня вместо бел. гасцінная;
бел. ліставанне ← укр. листування вместо бел. перапіска, бел. мажлівасць ← укр.
можливість вместо бел. магчымасць. Следует сказать, что часть новых лексем употреблялась в 1920-е гг. (Беларуска-расійскі слоўнік” М. Байкова и С. Некрашевича, 1926)
и имеет общую белорусско-украинско-польскую базу: бел. намёт, укр. намет, польск.
namiot, бел. улюбёнец, укр. улюбленець, польск. ulubieniec, бел. вынятак укр. виняток,
польск. wyątek. Во многом пуристические тенденции обусловлены интересом к историческому периоду активного развития национальных языков в Беларуси и Украине при
СССР.
На словообразовательном уровне в белоруском языке, как и в украинском идет более
свободное употребление суффикса -к- в лексемах, обозначающих женщину по профессии (вместо общих с русскими -ш-, -иц-), а также в лексемах, традиционно употребляющихся только в мужском роде: касірка, прадавачка, выхавацелька, дырэктарка, доктарка, паляводка. Сравн. подобные явления в украинском языке: вчителька, лікарка,
организаторка, дизайнерка, мисткиня (вместо художниця), продавчиня. В белорусском
языке актуализируется употребление лексем с отглагольным и собирательным значением с компонентом -во, как в украинском: бел. печыва, чытво, сеціва ‘интернет’, марозіва,
вместо пячэнне, чытанне, сетка, марожанае, сравн.: укр. печиво, читво, мереживо ‘ин1
Лексические и грамматические примеры взяты: бел. – из газет «Звязда», «Раніца», «Культура»,
журнала «Бярозка», сайта tvr.by и др., укр. – из газет “Урядовий кур’єр”, “Біла Хата”, “Культура
і життя”, интернет-версии газет “Хрещатик”, “Молодь України”, рус. – из журнала Cosmopolitan,
газеты «Комсомольская правда в Белоруссии» и др. периода 2007 -2011 гг.
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тернет’, ‘сеть магазинов’, морозиво. Увеличивается и количество существительных с
усеченной основой: бел. каментар, выступ, наступ, вместо каментарый, выступленне,
наступленне сравн.: укр. коментар, виступ, наступ.
Среди схожих грамматических изменений можно выделить следующие.
Изменение употребления существительных с предлогом па (по) при существительных мужского и среднего рода для выражения пространственных, временных, объектных и др. отношений.
Ранее в таких конструкциях в белорусском языке был Д. и окончание -у (-ю), как
и в русском языке: Сярэдні заробак па камбінату каля 600 тыс. рублёў, што для Бабруйска не так і мала… (zviazda.by. 25 09. 2007), а также чэмпіён свету па тайландскаму боксу, па кантракту, па максімуму, па ўзроўню, па плану, за кошт працы па
сумяшчальнітцву, у алімпіядзе па працоўнаму навучанню. Сравни с рус.: Капитаном
белорусской сборной по хоккею стал Алексей Калюжный (www.kp.ru.daily. 21.04.2011),
проводят нас по залу к месту, судить по одному факту, ученик музыкального училища по классу аккордеона, всем жителям по дому, каждому – по другу, нужно бить по
мячу, а не по футболисту, по прибытию в столицу, пройдут слушания по заявлению
Марины Яблоковой. Сейчас в данных конструкциях употребляется П. п., как в украинском языке. Згрупаваліся яны па прынцыпе падабенства выбару (Бярозка, № 2. 2010. С.
62), а также памятка па доглядзе сабак, тур па музеі, па гэтым кірунку, факультатыў
па выбары, Савет па развіцці прадпрыемства, па ўласным жаданні.
Однако здесь есть свои особенности. При переходе из Д. в П. в сочетаниях с па в
белорусском языке возникает вместо одной флексии -у (-ю) сразу четыре: -е (при твёрдой
основе), -ы (при основе на р, ц, ш, ж), -і – при основе на мягкий согласный, -у (на к и г,
х, которые не пререходят в з, с): абмежаванняў па ўзросце, ударыў па коле, пусцілі па
ветры, па месцы, па поўдні да 31 градуса, па грамадзянскім выхаванні, па вялікім рахунку, гуляла па даху. В существительных, обозначающих человека, при основе на твёрдый согласный возникает флексия -е, в других случаях используется -у/-ю: залічана па
адным студэнце, меў вялікую спадчыну па браце і бацьку, гараваў па сябру, даводзіцца
па мужу раднёй.
В современном украинском языке в конструкциях с по употребляется предложный
падеж, где окончание -у (-ю) является нормативным (хотя иногда допустимы вариантные
окончания -ові, -і) [1: 128 – 129]: Раніше в Україні проходили великі міжнародні турніри
по настільному хокею (kreschatic.kiev.ua, 09.10.2007), а также йти по етапу, пропали всі
хвилини по «тижню», спосіб життя по бренду, спілкування з колегами по цеху, холод
по серцю, вистрелив по кулеметнику, однако в практике СМИ встречаются в суботу
по обеді, знаків по вcьому светові, одразу по закінченні школи. Стоит отметить, что в
последнее время формы с по в украинском языке в объектных значениях заменяются
конструкциями с предлогами за (з) в В. и Т.: З початку минулого сторіччя працює тут
і музична студія, яка за статусом прирівнюється до музичної школи (kreschatic.kiev.ua,
28.10.2009), а также турнір з тектоніку, здобув кваліфікацію магістра з управління
міжнародним бізнесом, за великим рохунком, події в розвиватимуться за «російським
сценарієм». В. Василенко отмечает параллельное нормативное употребление конструкций с объектным ‘логічним’ значением з, за и по [2: 437 – 438].
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Интерес представляет и употребление новых слов мужского с основой на к, г, х в П.
п. в украинском и белорусском языках. В украинском в данных существительных происходит смягчение гласного основы: у мінулому році, стоїмо на порозі, у горісі, на протязі
шести років, в повному обсязі (но при ударении на флексии – прі шляху, у полку, на
торжку). Смягчение заднеязычных характерно и для некоторых лексем белорусского
языка (кроме существительных на к): знаходзяцца на беразе гэтага шыкоўнага возера,
ісці па снезе, па крузе, у гаросе. Однако в заимствованых словах, преимущественно английского и немецкого происхождения с соответствующей основой смягченіе не происходило (на мітынгу, у рэйхстагу, цэху, аб пін-понгу). Данное правило соблюдается
и в новых словах: на маладзёжным слэнгу, семінар па брэндзінгу, царква ў сайдынгу,
намеснік генеральнага дырэктара па маркетынгу, выкарыстоўваецца пры пілінгу. В
тоже время авторы “Кароткай грамматыкі беларускай мовы” (2007) отмечают, что в части данных существительных может смягчаться основа и употребляется окончание -е:
аб допінзе, дыялозе, клірынзе, на мітынзе [3: С. 137 – 138]. Иногда это встречается в
белорусских текст ах: Магчыма, праз любоў да беларускай літаратуры ты прыйшоў
да беларускамоўных тэкстаў, нездарма ў сваім блозе часам цытуеш Алеся Разанава?
(Чырвоная змена, № 18. 2010, C.2), няма ў каталозе, у мікраблозе праекта, у першым
рэйтынзе, на чарговым мітынзе. В украинском языке в новых словах параллельно происходит как сохранение основы на заднеязячные согласные, так и ее смягчение: Збірна
України у світовому рейтинзі займає на даний момент дев’яту позицію (kreschatic.kiev.
ua, 09.10.2007), а также взяли участь у тренінзі, виклав на своєму блозі и Найбільше
дзвінків пролунало з Шевченківського району, за ним у проблемному рейтингу — Печерський та Голосіївський. (kreschatic.kiev.ua, 02.03.2011), а также у картингу безліч
класів, на офіційному блогу, при краху фінансових інститутів, у смокінгу.
Также в белорусском языке наметилась тенденция употребления конструкций с
предлогом пра в В. при глаголах типа ведаць, казаць, марыць и др., в конструкциях со
значением определения вместо сочетаний с предлогом аб в П.: Я займаюся афармленнем
кнігі пра легендарнага мастака Казіміра Малевіча, які намаляваў “Чорны квадрат”
(Звязда, № 241. 2010. С.4), інакш пра спартсмена і не скажаш, спрэчкі пра менеджара, размова пойдзе пра вучня гімназіі № 56. Сравн.: На жаль, але адукаванасць и
культура педагогаў у асобных установах адукацыі не заўсёды адпавядаюць уяўленню
аб настаўніку (Звязда, №163. 2010. С.4), аб брытанскім фотарэпарцёры, слова аб сябры, у памяць аб футбалісце і трэнеры. Нужно сказать, что данные формы являются в
белорусском языке равнозначно нормативными. В русском нормативно об (о), про – разговорная форма [4: С.89]: В Китае девушка, мечтавшая о бойфренде, разом заполучила
тысячи женихов (kp.by/online. 12.03.2010), о главном тренере «Зенита», не говоря уже
об администраторе клуба, в память о друге, но Мужчины очень любят срашилку про
друга Васю, который попал под каблук…(Cosmopolitan, № 11, 2010. С.90). В украинском
употребляются конструкции с про: Дані про кожного учасника є лише в організаторів,
і вони розпоряджаються ними за суворими правилами (18.02.2011), книга про героя,
пишучи про художника, реальна історія про хлопця і дівчину. Это свидетельствует о
сближении норм белорусского языка с украинскими. Еще одна причина – избегание в белорусском языке проблемного П. п., где употребление флексий у личных существитель121

ных (напр. аб аграноме и аграному, дырэктары и дырэктару, кавалі и кавалю) является
дискуссийным.
С ориентацией на украинский язык можно связать и употребление в белорусском
полных флексий -аю (-яю), -ою (-ёю) в существительных женского рода Т. п. ед. ч., которые в белорусском языке считается вариантным к -ой (-ёй) и употребляются нерегулярно
(чаще в художественных и публицистических текстах с целью поэтизации языка и создания особенного ритма): Першае вяселле пад вадою прайшло ў Беларусі (new.racyja.com,
3.03.2011), а также я падзяліўся з маёю жонкаю, за шыбаю, быў навіною. Сравн. укр.:
Для молодих це певною мірою так (Біла хата, № 16. 2010. С. 6), свініна, тушкована з капустою і картоплею, з назвою Красна гора, користуючись нагодою. Причины возникновения данных флексий – древние. По мнению С. Обнорского («Именное склонение, в
современном русском языке», 1927), А. Шахматова («Очерк современного русского литературного языка», 1941), -ой (-ёй) развилось еще в древнерусском языке фонетическим
путём – через усечение концевого у (оjу → оj) по причине уподобления односложным
окончаниям других падежей именной формы. В современных белорусском языке оба
типа окончаний равнозначны.
Неопределенность в грамматике белорусского и украинского языков наблюдается в
употреблении существительных м. р. в Р. п. ед. ч., где есть параллелизм окончаний -у
(-ю) и -а (-я). Это в первую очередь касается существительных, которые недавно вошли в
лексикон. В белорусском языке обычно с -а (-я) употребляются названия одушевленных
существ и исчисляемых предметов (фрылансера, шпіца, смартфона, лайма, джута), а
также названия коллективов, видов танцев и спорта (актыва, крыжачка, пін-понга). С
-у (-ю) – все абстрактные, сборные и процессуальные существительные: дыскамфорту,
іміджу, стрэсу, рэйтынгу, сэрвісу, фармату, кансерванту, спандэксу, пап-корну, мастэрынгу, суверэнітэту. В украинском с -а (-я) – названия живых существ, деревьев, предметов, мер и веса, названий месяцев (спікера, фахівця, дуба, пам’ятника, співдесятка,
1 серпня). С окончанием -у (-ю) – вещественные, абстрактные, сборные существительные, названия явлений природы и географических мест, а также учреждений (цукру, медиа-арту, гниву, ансамблю, морозу, Криму, институту) [5: 216]. На современном этапе
значительно увеличилось употребление флексии -у (-ю) в ряде лексико-семантических
груп неодушевлённых существительных, особенно процессуального и абстрактного значения: бел. дэфолту, вэб-кантэнту, роўмінгу, татуажу, суверэнітэту, укр.: роумінгу,
бізнесу, менталітету, дайвінгу, лікувального масажу.
Однако в некоторых лексико-грамматических группах наблюдаетмся паралеллизм
употребления окончаний -а (-я) и -у (-ю), разное оформление слов одной группы. Это
касается названия танцев, стилей музыки, видов спорта и игр. В белорусскомя языке,
где нормативна флексия –а (-я) - танцораў брэйка, хваля тэктоніка, новая зорка фрыстайла, клуб кікбоксінга – увеличилось употребление окончаний -у(-ю): лірыка ў рытме
рэпу, прадстаўнікі фольк-мадэрну, уплыў неа-панку, школа ролінгу, для аматараў баскетболу. В украинском языке, наоборот, нормой является – -у (-ю), но здесь наблюдается внедрение окончания -а (-я): Саме вони віднайшли новий стиль «тектонік», котрий
містить у собі елементи електро, хіп-хопу, локінга, поппінга і техно (kreschatic.kiev.
ua, 20.05.2009), всі стилі – від репу й хіп-хопу до джазу, шанувальник футбола, но вечір
професіонального боксу. Это связано с нечетким соблюдением норм, неполной закре122

пленностью употребения той или иной лексемы в речи, возможно, с влиянием русского
и польского языков.
В белорусском языке также есть неоднородность в закреплении флексий за названиями которых названия коллективов, групп людей и учреждений: Працэдурны камітэт
парламента Грузіі плануе правесці рэвізію и паседжанне дзіцячага парламенту, а
также рускага поп-гурта “Динамит” и ад гурту Ramstein, прадпрыемствы канцэрна
«Белдзяржхарчпрам» и беларускага дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім», бойз-бэнда,
кааператыва, фан-клуба, клана, но крыміналітэту, бамонду, рок-калектыву. В украинском языке употребляется окончание -у (-ю). А ще кільканадцять років потому відбулось
особисте знайомство двох знакових персон українського культурного бомонду – Леся
Подерв’янського та Олега Скрипки (globalinfo.com.ua, 29.01.2011), а также аваціями
залу, у виконанні ансамблю, бюджетного комітету, з гурту «Тартак».
Однако в белорусском более выразительно употребление названий продуктов творческой деятельности, представляющими видео-, аудио, фото- информацию и поддающихся исчислению: кліпа, скетчкома, рэліза, бігборда, трэка, часопіса, сайта спевака
(окончание -а (-я)). В украинском языке при доминировании окончания -у (-ю) можно
встретить и -а (-я): промо-ролика, тижневика, часопису, нового кліпу, mp3-релізу, синглу,
технічної підтримки сайта, мульфільму.
Таким образом, в современных белорусском и украинском языках происходят схожие лексико-грамматические процессы, обновление лексического состава и изменение
грамматической парадигмы, что происходит под влиянием иностранных языков, а также
внутренней динамики, демократизации языка.
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СХОДСТВО СЛОВ И МНИМОЕ ТОЖДЕСТВО ПОНЯТИЙ
(на примере исходной лексемы «бог»)
Стаття присвячена проблемі культурологічної омонімії. На прикладі омонімічних
лексем «бог» було проведено порівняльний аналіз понять, які вони вербалізують. У результаті було зроблено висновок, що неможливо звести всі ці поняття до однієї лексичної одиниці або навіть до двох чи трьох, що пропонують тлумачні словники. Можна вирізнити стільки омонімів «бог», скільки є релігійних концепцій, що особливо повинно враховуватись при перекладі текстів культурного та релігійного дискурсів. Міжкультурна
комунікація і, в її межах, розмова про бога, можливі лише за допомогою використання
нейтрального узагальненого метатерміну «бог», який стосується до релігії як такої.
Ключові слова: культурологічні омоніми, розмежування понять, картина світу,
міжкультурна комунікація, релігійний дискурс.
Статья посвящена проблеме культурологической омонимии. На примере омонимичных лексем «бог» был проведен сравнительный анализ понятий, ими вербализованных.
Его следствием был вывод о том, что невозможно свести все различные понятия к
одной лексической единице или даже к двум либо трем, предлагаемым толковыми словарями. Можно выделить столько омонимов «бог», сколько имеется религиозных концепций и это следует учитывать особенно при переводе текстов культурологического
и религиозного дискурсов. Межкультурная коммуникация и, в ее рамках, разговор о боге,
возможны только с использованием нейтрального обобщенного метатермина «бог»,
который относится к религии как таковой.
Ключевые слова: культурологические омонимы, разграничение понятий, картина
мира, межкультурная коммуникация, религиозный дискурс.
The article has been devoted to the issue of cultural homonyms. Based on the example of
homonymic lexemes “god”, the comparative analysis of concepts verbalized by these lexemes
has been carried out. It has resulted in concluding that absolutely different concepts cannot be
brought down to one lexical unit only or even to two or three units proposed by explanatory
dictionaries. It is possible to mark off as many homonyms “god” as many religious conceptions there are and this fact must be taken into consideration especially when translating texts
belonging to religious or cultural discourse. International communication as well as (within
its limits) talks about god are only possible with the use of unmarked generalizing metaterm
“god”, referring to religion itself.
Key words: сultural homonyms, differentiating of concepts, image of the world, intercultural communication, religious discourse.
Современный человек, как нам кажется, предпочитает вербальное мышление над
концептуальным или понятийным. Вероятнее всего это связано с общей тенденцией к
упрощению и облегчению мыслительных процедур, к хождению «кратчайшим путем»,
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124

виртуализации общества и семиотизации опыта. Вместо психической фиксации понятия
фиксируются знаки понятий – представляющие их образы и выражающие их слова или
сочетания слов. С другой стороны, наличие веры в существование в языке полисемии
как способности одного слова обладать двумя или более значениями, т.е., относиться к
двум или более понятиям, также не остается безразличным для упорядочения лексикона
идиолекта отдельного носителя языка. На все это накладывается свойственный человеку
поиск аналогий, параллелей между тем, что уже известно, и тем, что ново, и следовательно, между тем, что уже названо, и тем, что называется. В результате люди не замечают
различий между понятиями, выражаемыми, как им кажется, при помощи одного и того
же слова. Появляется иллюзия полной или частичной аналогии разных понятий только
по той причине, что в языковой картине мира им соответствуют формально одинаковые
или близкие языковые единицы. Это не что иное, как своеобразное отождествление или
редукция понятий, заключающиеся в закреплении за одной языковой единицей нескольких различных понятий, либо одного размытого, неопределенного понятия, включающего в себя несколько подпонятий.
Это явление можно представить на примере исходной лексемы «бог». Данное слово
используется в отношении различных религиозных верований. Надо, однако, отметить,
что в разных религиях словом «бог» называют различные сущности. Таким образом
можно привести длинный список омонимов «бог». Для того, чтобы в этом убедиться,
следует подробно проанализировать понятия бога или, точнее, божества, которых имеется столько, сколько существует в мире конфессий. Тщательный анализ этих понятий,
вербализованных в отдельных языках соответствующими лексемами со значением ‘верховное всемогущее существо (или сущность), управляющее миром’, показывает, что в
разных религиях представление о боге различное.
Исходным моментом нашего анализа стало сравнение словарных статей лексем
«бог» в польском и русском толковых словарях. В толковом словаре русского языка, в
соответствии с теорией полисемии, встречаются три значения этого слова: «1. В религии: верховное всемогущее существо, управляющее миром или (при многобожии одно
из таких существ). 2. (Б прописное). В христианстве: триединое божество, творец и всеобщее мировое начало – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. 3. перен. Предмет поклонения, обожания (устар., книжн.)» [1: 52]. Эти три значения мы предлагаем называть
тремя разными словами по той причине, что они называют три отдельных понятия. С
собственно языковой точки зрения эти слова не являются одним словом, так как они
различаются и с графически-морфолого-синтаксической, и с прагмастилистической точки зрения. Некоторые из них пишутся с прописной буквы и обладают только формами
единственного числа и не образуют формы женского рода (те, которые относятся к понятиям, свойственным монотеистическим религиям; это чаще всего слова с обыденной
или публицистической окраской), другие пишутся со строчной буквы, употребляются в
единственном и множественном числе и образуют форму женского рода «богиня» (чаще
всего это слова-термины относящиеся к политеистическим конфессиям). Можно выделить еще метатермин «бог», обладающий гиперонимической функцией и относящийся
к религии как таковой. Необходимо обратить внимание на разведение общего понятия
бога в религии и понятие Бога в христианстве. Это может свидетельствовать о том, что у
тех, кто дифференцированно употребляет эти формы, нет отождествления христианско125

го Бога и бога или богов других вероучений. Одновременно это может быть признаком
отсутствия различения понятий бога в иных религиях и проведения концептуальной дистрибуции на уровне «наш Бог» – «не наш бог». С другой стороны, неточность в определении понятий бога других вероисповеданий может приводить к переносу понятия о
христианском Боге на понятия о нехристианских богах. Иначе говоря, абстрактность понятий и невозможность проверить наши знания являются причинами того, что стирается
разница между понятиями бога и в нашей картине мира имеется только одно понятие о
боге, которое «применимо» в отношении всех вероучений. Огромную роль в этом процессе играет формальное сходство этих омонимичных слов.
Гораздо более запутаны понятия бога в толковом словаре польского языка, где в статье «Bóg» (с прописной буквы) мы находим два объяснения: «1. В монотеистических религиях: сверхъестественное верховное существо, творитель и господин вселенной. 2. В
политеистических религиях: существо или представление о нем, являющееся предметом
поклонения» [2: 309-310]. Как видно из вышеприведенной словарной статьи возможно и
такое понимание данных понятий, в котором не выделяется христианский бог как обособленный от бога в других религиях. Разводятся здесь только понятия бога в любой форме монотеизма и бога в политестических конфессиях. Данная словарная статья гораздо
сильнее указывает на проблему, которой посвящена наша работа, т.е. на проблему неучета разницы в понятиях, вербализованных формально сходными языковыми единицами.
Рядовой носитель польского языка, не являющийся специалистом по религиоведению, не различает бога в христианстве, в исламе, в буддизме, индуизме, иудаизме и т.д.
Для названия отдельных сверхъестественных существ он использует одну и ту же, как
ему кажется, лексическую единицу. По этой причине он убежден в том, что понятия об
этих сущностях или существах полностью совпадают. Следует отметить, что толковые
словари не помогают носителю уловить различия между понятиями, а способ подачи
лексического материала, в котором под одну лексическую единицу или под одно значение т.н. многозначного слова подгоняется несколько таких единиц приводит к серьезным
коммуникативным неудачам. Необходимо обратить внимание на то, что в статье «бог» в
русском толковом словаре вводится понятие «триединого бога», что не учитывает такой
разновидности христианства, как армянское. Армянские христиане не признают троицы
в ее католическом или православном понимании, так как для них сын бога это только его
сын и не является богом. Данная лексикографическая и переводческая традиция, в соответствии с которой на вербальном уровне не учитывается разница в понятиях, часто приводит к недоразумениям, взаимному непониманию и даже становится причиной острых
религиозных конфликтов.
Мы предлагаем проанализировать понятия о божествах в важнейших мировых религиях с целью показать, что эти понятия различаются и, следовательно, в языке им соответствуют отдельные слова, а не одно и то же слово. Наш анализ основан на указании
разницы между пониманием высшего существа как объекта культа в христианстве и в
других вероучениях.
Начнем с ислама. Мусульмане называют свого бога Аллахом. Точнее в их языке слово «Аллах» (араб.  )اﷲозначает единого бога. Главное отличие мусульманского бога от
бога христиан заключается в том, что христианский бог это триединое божество – Бог
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой –, в то время как у Аллаха нет разных ипостасей, и в
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этом выражается его абсолютное единство. Бога в исламе невозможно познать, иначе
чем христианского бога. В то время как в соответствии с Библией человек может иметь
личный контакт с богом, может с ним встретиться после смерти, то Аллах настолько
трансцендентный и далекий, что человеку никогда не удастся его познать, также и после смерти это невозможно. Мусульманскому богу несвойственны никакие человеческие
признаки, какими характеризуется христианский бог, так как это привело бы к снижению
статуса Аллаха к уровню человека. Нет никакого изображения Аллаха, так как это также понизило бы его статус. Его невозможно познать, потому что человек это смертное
существо, которое не может даже сравниться с Аллахом. Это также причина того, что
мусульманский бог не проявляет никаких чувств человеку – эмоции свидетельствовали
бы о его сходстве с человеком. Христианский бог это отец, который безгранично любит
своих детей. Бог Библии неизменный в своем поведении и своей природе и он не может
сделать чего-либо злого. Бог Корана ничем не ограничен, поэтому он может сделать что
угодно. Аллах никак лично не влияет на историю, тогда как Бог христиан сам совершает
подвиг спасения человека [3].
Как видно из краткого сравнительного анализа понятий о мусульманском боге и боге
христиан это совершенно разные понятия. Учитывая все названные различия между этими понятиями можно было бы заимствовать слово «Аллах» в другие языки для обозначения мусульманского бога, однако Аллахом называют также свое триединое божество
арабские христиане. Слово же «Аллах» не является собственным именем, только титулом, как русское слово «бог».
Индуизм считается одновременно монотеистической и политеистической религией.
Говорят также о пантеизме иднуизма. Бог в индуизме не является творцом мира, так как
сначала появился мир и только потом боги. В индуистском политеистическом пантеоне
самую высокую позицию занимает великая троица богов, называемая в санскрите «тримурти» त्रिमूर्ति – три образа или три лика. Индуистская триада состоит из трех богов
– Брахмы-Создателя, Вишну-Хранителя и Шивы-Разрушителя. Эта троица «образует
единое целое и представляет из себя безличное космическое духовное начало – брахмана. Само понятие тримурти часто трактуется как божество, наиболее известным изображением которого является человек с тремя лицами. Считается также, что сами боги
Брахма, Вишну и Шива – всего лишь аспекты, проявления тримурти» [4]. Ключевым
является понятие «брахмана», относящееся к безличному, индифферентному абсолюту,
«душе мира», первооснове всех вещей и феноменов. Само собой разумеется, что невозможно познать брахмана после смерти. Сам подход к смерти является своеобразным, так
как последователи индуизма верят в реинкарнацию, перевоплощение и в то, что могут
родиться заново как член более высокой касты.
В отношении буддизма, возникшего в рамках индуизма, имеет смысл задать вопрос:
есть ли вообще бог в этой религии? Ответ положительный, однако предполагает определенные разъяснения. «В глубине человеческого осознавания присутствует высшая реальность, которая безгранична в сострадании и неизмерима в мудрости. Она вовлечена в
бесконечную деятельность по достижению Просветления всем живущим. Эту наполненность состраданием иногда называют Буддой Амида, и его смысл – безусловная любовь
к любой форме жизни» [5]. Буддой «(санскр. बुद्ध, буквально – «пробудившийся», «просветленный» является любой, открывший дхарму (истину) и достигший просветления
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посредством накопления достаточного количества положительной кармы» [6]. Амида
Будда значительно отличается от Бога в христианской, мусульманской и других религиозных концепциях. Он не является создателем, но спасителем. Не судит и не наказывает
людей, которые сами ответственны за свои действия, которые влекут соответствующие
последствия. Будда «не являет чудес, но проявляет свое спасительное сострадание посредством законов природы. Амида Будда не трансцендентен, но является неотъемлемой
частью каждого живого существа, поселившегося в пределах нашего мира. Будда – не
гневный и не ревнивый Бог, напротив, сила сострадания наполняет его самого, как и его
Изначальный Обет, который завершается фразой о том, что он не будет знать отдыха,
пока все существа не достигнут Просветления, иными словами, Сущности Будды. Будда
не делает различий ни в каком виде, вне зависимости от веры, убеждений, добра или
зла с точки зрения морали, животной или человеческой жизнью, но он принимает всех
одинаково, с равной теплотой. Не проявляет свою любовь посредством крови и распятия,
жертвуя своим существованием, но делая себя доступным человечеству через соответствующие практики. Амида Будда – это вечное содержание Просветления, достигнутого
историческим Буддой Шакьямуни. Амида означает безграничное сострадание и неизмеримую мудрость. Неизмеримую мудрость можно видеть в хрупкости человеческой
жизни. Безграничное сострадание движимо этим пониманием и охватывает все живое
вечной наполненностью Истиной» [5].
Имя иудаистского бога – Яхве (ивр. הוהי). Это личное имя Бога, в отличие от других
имен-эпитетов бога в иудаизме. Это бог, который описан на страницах Ветхового Завета.
Бог, имя которого непроизносимо, поэтому его заменяли другие имена-эпитеты. «Вначале Яхве почитался некоторыми родами и племенами скотоводов-кочевников как дух или
демон пустыни. В дальнейшем он превратился в бога племени Иуды. Когда еврейские
племена соединились в Израильское государство, причем главную роль в этом соединении сыграло племя Иуды, бог-покровитель этого племени стал богом-покровителем всего еврейского народа и Израильского царства. Изменилась и его основная функция. Так
как главной его задачей, как покровителя, стало руководство военными операциями против филистимлян, моавитян и прочих внешних врагов, он стал богом войны. Постепенно
менялся в воображении верующих и внешний вид бога Яхве. Первоначально он изображался, вероятно, в виде льва, потом – в виде быка (тельца). В дальнейшем Яхве приобретает человеческий образ, хотя в очень многих случаях и позднейшие его изображения сохраняют черты животного. В представлении верующих Яхве отнюдь не был вездесущим:
он обитал в определенном месте. Известно, что гора Синай долго считалась обиталищем
Яхве. Высоты ее служили предметом культа и других богов Палестины. Когда культ Яхве
стал приобретать преобладающий характер, на тех же высотах стало совершаться служение Яхве, так же до сих пор на них совершалось служение прочим ваалам (хозяевам,
богам). По мере того как культ Яхве все больше вытеснял культы других племенных и
родовых богов, выделялись и с течением времени приобретали все большее значение
жрецы этого бога. Главной их обязанностью в этот период являлось не жертвоприношение – этим, по старой традиции родового общества, занимаются еще сами верующие,
преимущественно главы родов и семей, – а вопрошание божества, испрашивание у него
предсказаний и совета. Жрец гадал при помощи камешков или палочек, называющихся
урим и тумим, а также другими способами; Яхве ему безотказно отвечал, а верующий,
128

обратившийся к помощи Яхве через посредство жреца, получал «точный» ответ на вопрос о том, как ему поступить в данном конкретном случае. В случае если с вопросом
обращался сам царь, ответ приобретал особенно важное значение: в зависимости от него
царь мог, например, начать или не начинать войну. В руках жрецов имелось, таким образом, важное средство воздействия на государственную политику. Нет сомнений в том,
что богу Яхве приносились человеческие жертвы. Библия сохранила много следов этого
варварства. Хотя соответствующие места ее написаны в более позднее время, обычай
человеческих жертвоприношений, безусловно, имеет более древнее происхождение и,
конечно, относиться и к тому периоду, о котором мы сейчас говорим. В этот период современных библейских книг еще не было. Были устные предания, сказания, песни, притчи и другие произведения народного творчества, конечно религиозно окрашенного» [7].
Возможно, что отсутствие точности в определении понятий о богах различных религиозных концепций, это результат влияния идеи единства мира. Одним из первых, кто
«сформулировал принцип единства всех религий мира», был индийский жрец богини
Кали Рамакришна. Он говорил: «Бог один, отличаются лишь его имена». Эту мысль в
Чикаго на Парламенте Религий озвучил его ученик Свами Вивекананда: «Если одна религия истинна, то все остальные тоже должны быть истинны. Мы знаем, что все религии сходны и от простейшего фетишизма до самого высокого поклонения Абсолюту
являются лишь попытками человеческого духа охватить и осознать Бесконечное» [8].
В соответствии с принципом единства религий, они различаются в мелочах, а сходятся
в главном. Как нам кажется, наоборот, религии сходятся в мелочах, а «принципиально
различаются в главном. Пост и молитва есть повсюду, но вопрос заключается в том, для
чего мы постимся и кому молимся» [8].
Различия, которые мы пытались показать, касаются ключевого в каждой религии понятия бога. Подробный анализ понятий бога в отдельных вероисповеданиях доказывает,
что нельзя обобщить эти разные понятия в одном слове «бог» так, чтобы это слово могло
использоваться во внутрикультурной или, тем более, обыденной дискурсной практике.
Таких слов должно быть столько, сколько понятий бога по принципу одно понятие –
одно слово, его вербализующее. Каковы причины смешения различных, как мы пытались показать, понятий бога? На наш взгляд можно их свести к следующему списку:
1) высокая степень отвлеченности понятий бога – чем выше степень абстрактности
понятия, тем более оно размыто;
2) перенос на понятие другой этно-культурной, или религиозной картины мира (если
сузить понятие о картине мира только к данному элементу) названия, свойственного понятию собственной религиозной картины мира, либо полная редукция понятия другой
религиозной картины мира, которое заменяется понятием собственной картины мира;
3) вера в существование полисемии в языке и, как ее следствие, путаница т.н. разных
значений одного слова – отсутствует мотивация упорядочить эти «разные значения», так
как, по идее, им всем соответствует одна и та же лексическая единица.
Слово «бог» в обобщенном, гиперонимическом значении может использоваться
только на метатеоретическом уровне сопоставительных философских, культурологических или семиотических рассуждений. Но в этом употреблении оно не тождественно ни
одному из слов, называющих верховное божество в конкретных религиозных культурах.
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Вопрос, который мы пытались осветить в данной статье, касается культурологической омонимии. Невозможно адекватно перевести религиозный или монокультурный
текст на другой язык, так как другая культура и иной язык не обладают эквивалентными
словами и оперируют другими понятиями. Как можно решить проблему культурологической омонимии, связанную со смешением понятий, часто ведущую к коммуникативным
сбоям и тормозящую межкультурную коммуникацию, столь важную в современном обучении иностранным языкам? Ключевым для нас моментом кажется то, что многие люди
чаще всего мыслят не понятиями, а знаками понятий в виде языковых номинативных
единиц. Опасность такого мышления состоит в том, что мы попадаем в ловушку иллюзии тождества в действительности разных понятий только по той причине, что в языковой картине мира их называют слова очень близкие в формальном плане. Бывает и так,
что эти языковые единицы являются совершенно идентичными, однако это отнюдь не
основание для того, чтобы отождествлять понятия, ими вербализованные. Такой подход,
особенно по отношению к столь личному, интимному вопросу, как религия, может значительно осложнять межкультурную коммуникацию. Для того, чтобы возможным был
разговор на тему бога необходимо выйти за пределы определенного культурного или религиозного дискурса и использовать метатермин «бог», который является нейтральным,
обобщенным и относится к религии как таковой.
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У доповіді розглядаються стереотипні уявлення англо-американської преси про сучасну Росію, її державний та суспільно-політичний устрій.
Росія, на думку Заходу, все далі відступає від ідей демократії. Ці ідеї є не більш ніж
димова завіса, за якою ховається «капіталістична бюрократична держава, що купається в нафтодоларах».
Ключові слова: стереотипи, Російська державність, американська та британська
преса.
В докладе рассматриваются стереотипные представления англо-американской
прессы о современной России, ее государственном и общественно-политическом
устройстве.
Россия, по мнению Запада, все дальше отступает от идей демократии, являющихся
не более чем дымовой завесой, за которой скрывается «капиталистическое бюрократическое государство, управляемое тесной кликой и купающееся в нефтедолларах».
Ключевые слова: стереотипы, Российская государственность, пресса.
The report is devoted to stereotypes about contemporary Russia, its state and sociopolitical system in American and British media.
According to the Western media, Russia steps back from the ideas of democracy. Russia is
defined as “an authoritarian oil state” with the following correlations: every time the oil price
goes up, the level of democracy in Russia goes down and the level of corruption goes up.
Key words: stereotypes, Russian political system, media.
Взаимодействие России и Запада происходит в разных материальных и духовных
сферах. На интенсивность их диалога влияют особенности исторического, политического и культурного развития, а также взаимного восприятия. Чтобы избежать непонимания, необходимо иметь представление о том, какими нас видят другие, учитывать исторически сложившиеся стереотипы восприятия России на Западе.
В статье на основе анализа сообщений американской и британской прессы рассматриваются доминирующие в западном общественном мнении стереотипные представления о современной российской государственности, оценивается степень их устойчивости и универсальности.
Каждая страна имеет определенный стереотипный образ в глазах других наций. Эти
представления, или стереотипы, для большинства людей составляют основу их знаний о
других народах и государствах.
Изучение стереотипных представлений одних народов о других, путей их формирования носит междисциплинарный характер; этими вопросами занимаются самые разные
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специалисты – социологи, психологи, политологи, филологи, историкиі. Актуален также
коммуникационный аспект: в современном мире, когда проблема взаимопонимания стоит достаточно остро, важно достичь его не только на межгосударственном уровне, но и
на уровне человеческого общения.
Национальные стереотипы являются результатом специфической интерпретации
внешнего мира в рамках собственной культуры. Стереотипизация мышления и восприятия выполняет важные функции в контексте межкультурной коммуникации: она способствуют селекции и структурированию поступающей извне информации и одновременно
помогает сохранять определенную стабильность восприятия. Роль стереотипов особенно возрастает в кризисные эпохи, когда поток информации резко увеличивается, а возможности ее рационального осмысления соответственно снижаются.
Относительная достоверность стереотипов заключается в том, что их возникновение
является, как правило, результатом сверхобобщения действительных признаков.
Национальные стереотипы могут вызвать проблемы в межкультурном общении. Как
готовые законченные образы они не поддаются критическому рассмотрению, особенно,
если отсутствует опыт общения с чужой культурой.
Стереотипные представления отличаются особой устойчивостью. Национальный
стереотип - это культурный феномен, передающийся из поколения в поколение. Изменяется международная обстановка, уходят в прошлое целые политические системы, а
многие национальные образы остаются прежними и продолжают существовать в массовом сознании как подводные течения. Стереотипы могут подвергаться модификациям в
зависимости от политической ситуации. Большую роль здесь играют средства массовой
информации.
Таким образом, стереотип является неким дискретным фрагментом того обобщающего образа страны, народа, культуры и языка, который создается на протяжении веков.
Структура современного западного стереотипного восприятия России достаточно сложна. В ней выделяются по крайней мере, три уровня составляющих его мифологем (иначе
- стереотипов) - бытовой, литературный и политический, синтезированных в определенную философскую доктрину.
Вопросы формирования русского политического режима, особенности взаимоотношений государств и общества, в последнее время вызывают все больший интерес у
российских исследователей, занимающиеся изучением истории и теории культуры, сопоставительным изучением языков, литератур и культур народов мира, историческим
контекстом взаимодействия культур, проблемами межкультурной коммуникации. Регулярно проводятся международные научные конференции по этим проблемам, в том
числе и с участием западных специалистов, издаются сборники научных трудов, а также
отдельные монографические исследованияіі.
Пути формирования стереотипов, а главное их распространения, передачи, т.к. большинство из них сформировалось давно, различны. Это и разного рода литература, и рассказы очевидцев, и средства массовой информации (СМИ). Безусловно, это и личное
восприятие.
Совершенно очевидно, что главную роль в распространении стереотипов, особенно сегодня, играют средства массовой информации – печатные (пресса) и электронные
(радио, телевидение).
132

Относясь к источникам, содержащим так называемую “первичную” информацию,
СМИ представляют несомненный интерес для исследователя как важнейший источник
формирования общественного мнения и его выразитель.
Традиционно наибольшее количество материалов, содержащих “первичную” информацию о России и русских, принадлежит перу журналистов. Уже со второй половины
XIX в. крупнейшие британские и американские газеты стали направлять в Россию своих
корреспондентов со специальными миссиями. Сегодня большинство ведущих американских и британских изданий имеют свои собственные представительства и пресс-бюро в
Москве со штатом собственных корреспондентов.
Если вести речь о достоверности прессы как источника, необходимо отметить, что
в средствах массовой информации нередко встречаются грубые фактические ошибки и
даже фальсификации, не говоря уже об оценках тех или иных общественно значимых
явлений. Однако для культурологического исследования помимо достоверности сообщаемых сведений важной характеристикой является также частотность употребления
определенных фактов, что позволяет оценивать степень их устойчивости и распространенности в общественном мнении.
С точки зрения воздействия на умы обывателей, значение СМИ очень велико. Публикации в современных западных изданиях, выходящих миллионными тиражами, как ни
один другой вид источника отражают основные наиболее устойчивые и распространенные в настоящее время на Западе представления о России и русских.
Среди американских ежедневных изданий больше других внимания российской тематике уделяют газеты The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times,
The International Herald Tribune, еженедельники Time, Business Week, а также ежемесячные журналы: Forbes и Fortune.
Среди ведущих британских печатных средств массовой информации, уделяющих
повышенное внимание России, следует отметить ежедневные газеты Financial Times,
Daily Telegraph и Sunday Times; еженедельник The Economist, а также ежемесячные журналы Central European, Euromoney, The Banker, и другие издания.
Та роль, которую англоязычная пресса играет в современном мире, позволяет говорить о некотором единстве американской и британской прессы. Материалы англоязычной прессы используются как выразители наиболее типичных представлений о новой
России, распространенных в настоящее время на Западе.
Россия всегда была тайной для иностранцев. В различные исторические периоды
Запад вновь и вновь “открывал” для себя Россию, каждый раз удивляясь, восхищаясь и
ужасаясь увиденному.
Изучение истории России, сущности ее государственной жизни никогда не были
легким делом для западных исследователей. Закрытая страна, иные политические традиции, особый менталитет населения, чуждая парадигма восприятия жизни и судьбы,
власти и богатства, труда и достатка, правды и справедливости, вот далеко не полный
набор стереотипов традиционного восприятия России на Западе.
Восприятие сущности Российского государства на Западе всегда определялось пониманием ее прошлого и интерпретацией настоящего. Анализ историографии этой проблемы показывает, что стержневым для образа России в общественном сознании Запада
всегда была оценка политического строя России. В целом мысли западных наблюдателей
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о сущности русского государства и его влиянии на русскую цивилизацию находились в
русле общего убеждения о деспотическом характере русского самодержавия и восточном характере русской цивилизации.
Деспотизм правительства, варварство страны, невежество народа - данные представления находятся на первом плане восприятия царской России американцами во второй
половине XIX - начале ХХ вв. Причины, повлиявшие именно на такое отношение американцев к России, достаточно подробно исследованы в работе А.В. Павловской “Россия и
Америка. Проблемы общения культур”iii.
В дальнейшем советология прямо переносила на СССР тенденции российского государственного прошлого.
Сталинский политический режим рассматривали как неизбежное следствие русского
наследия: “Россия вдруг с удивлением для себя обнаружила, что ею правят с византийской ритуальностью, но лишенной византийской красоты и уважения и с западной научностью - но без западной свободы исследований”iv.
Утверждалось, что в 60-80-е годы в СССР не было системы демократического контроля за властью, вся советская государственная система являла собой “режим мафиозных личностей”, полностью оторванный от народа, существующий в основном за счет
своей военной мощи и аппарата подавления. В примитивном авторитаризме советской
политической системы и некомпетентности централизованного управления экономикой
видели проявления феодализма. Все попытки как-то реформировать существующие государственные институты рассматривались в рамках эволюционных модификаций деспотизма.
В настоящее время на Западе накоплена огромная интерпретационная литература
о новой России, в том числе об ее эволюции в 90-е годы ХХ в. Почти все журналисты,
аккредитованные в Москве, в опубликованных на Западе книгах подали свою версию
“второй русской революции”v.
Особенностью современной российской государственности западные наблюдатели
считают ее авторитарный характер, проглядывающий сквозь демократические основания. Общим моментом характеристики новой российской государственности, ее общественного и культурного содержания является признание автократичного характера методов государственного управления, беззастенчивого вмешательства государства во все
сферы общественной жизни, засилья бюрократии, неразвитости гражданского общества.
Типичным является сдержанно-скептическое отношение к возможностям быстрой демократизации и формирования правового государства в России.
Феномен повышенной личной ответственности, являющийся оборотной стороной
концентрации власти в руках одного человека, считается характерным и для новой России.
Вопрос о том, какой капитализм даст корни в России с ее необъятными ресурсами, сотнями лет жизни при авторитарных правителях и с неудачным опытом бурного
“свободного рынка”, волнует Запад не меньше, чем характер складывающейся государственности. Считается, что в России устанавливается государственный капитализмом
латино-американского типа, при котором фундаментальные решения правительства контролируются крупнейшими финансово-промышленными группами.
В целом американская и британская пресса характеризуют существующий сегодня
в России порядок как “олигархический капитализм”, при котором наверху доминирует
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олигархия, тайно связанная с правительством, а в провинциях - более мелкие финансовые империи, получающие помощь от местных чиновников, занимающихся распределением бюджетных средствvi.
Россия является глубоко криминализированным обществом, для которого характерна массовая коррупция, тесная связь государства с преступным миром. Американская и
британская пресса высказывает тревогу по поводу того, что новая Россия может стать
уголовно - синдицированным государством, которое контролирует группа коррумпированных политиков, бизнесменов и бандитских боссов.
Анализ сообщений американской и британской прессы свидетельствует, что в настоящее время за Россией на Западе уже закрепилась репутация страны, где коррупция и
неумелое руководство перекрывают возможности для нормальной предпринимательской
деятельности, а преступные разборки стали образом жизни.
Таким образом, с окончанием “холодной войны” на Западе изменился и образ врага - майор КГБ уступил место русскому «крестному отцу», хитрому и кровожадному. В
настоящее время образ «плохого русского» существует не только в прессе, кино, но и в
сознании людей на Западе.
Политическое состояние, в котором ныне пребывает Россия, часто характеризуется
еще не вполне забытым словом “застой”, который, по мнению многих западных экспертов, сродни тому, что был в последние годы правления Л.И. Брежнева. Та же видимость
дееспособности лидера, то же всевластие подпирающей его кремлевской бюрократии,
то же недовольство региональных низов, та же глухая апатия разуверившихся во всем
низовvii.
В целом традиционно оценивая политическую систему России крайне отрицательно,
Запад, как правило, с большим энтузиазмом воспринимает любые радикальные перемены в стране и всячески пытается поддержать тех политиков, с именем которых они ассоциируются. Однако историческая практика прошлого и нынешняя свидетельствуют, что
обычно такие периоды сменяются разочарованием. Например, отношение к президенту
России Б.Н. Ельцину в начале 90-х годов сродни отношению Запада к реформаторской
деятельности Александра II во второй половине XIX века, которое претерпело трансформацию от восторженного к критическому. Примерно такую же трансформацию претерпела оценка деятельности президента РФ Б.Н. Ельцина, которого в 1997-1998 гг. уже
стали называть “царем Борисом”.
На Западе считают, что в новой России создана такая гигантская бюрократическая
машина, равной которой никогда не было, ни при царизме, ни при коммунизме. В «путинском режиме» западные наблюдатели усматривают особенности, которые в значительной степени способны определить образ России уже следующего тысячелетия. Россия, по мнению Запада, все дальше отступает от идей демократии, являющихся не более
чем дымовой завесой, за которой скрывается «капиталистическое бюрократическое государство, управляемое тесной кликой и купающееся в нефтедолларах»viii.
Задача преодоления отчуждения государства от гражданского общества по-прежнему
остается актуальной для России. Прогресс в этом деле, достигнутый за годы реформ,
оценивается западными наблюдателями как “крайне незначительный”. В настоящее
время большинство специалистов на Западе считают, что Россия не может вернуться к
своему коммунистическому прошлому. Однако сохраняется опасность того, что Россия
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может пойти по недемократическому пути, что приведет к появлению на свет очередного
“монстра”, и будет означать конец надеждам на то, что стабильная и процветающая Россия займет когда-нибудь достойное место в мировом сообществе.
Таким образом, в настоящее время освещение России в западной прессе носит негативный характер. На Западе сложился определенный набор устойчивых представлений,
формирующий общественное мнение в отношении новой России, ее деловых кругов.
Эти стереотипы оказывают серьезное влияние на политику развитых стран Запада по
отношению к России и поведение ее граждан. Вместе с тем, их относительная новизна
заключается лишь в том, они пришли на смену долгое время бытовавшим на Западе “советским” стереотипам, связанным с коммунистической символикой (красный флаг, пятиконечная звезда, серп и молот), представлениям о вездесущести и всезнании КГБ и т.п.
Один из неизменных традиционных стереотипов восприятия России связан с характеристикой ее государственности как авторитарной и бюрократической. Если в начале
90-х годов (время дружеской атмосферы в российско-западных отношениях) политическая система России с ее ярко выраженным авторитарным характером воспринималась
демократическим Западом как естественная и полезная для новой России, переживающей переход от тоталитаризма к демократии, то с изменением международной ситуации,
в том числе и в связи с обострением российских экономических и политических проблем, образ России на Западе стал постепенно ассоциироваться с опасностью установления новой диктатуры. На Западе и в России не исключают, что в России может поменяться тип политического режима, и во главе государства окажется диктатор, по сравнению с
которым ельцинский авторитаризм покажется воплощением демократииix.
Россия по-прежнему воспринимается на Западе скорее как вызов, а то и угроза стабильности в Европе и во всем мире. В западной прессе регулярно проводятся кампании
по дискредитации российского бизнеса и страны в целом.
К позитивным публикациям, показывающим реальные процессы трансформации
российской экономики в рыночную, успехи отдельных отраслей или предприятий можно
отнести лишь 16-17% статей и высказываний.
Политический миф о новой России создается буквально на глазах. Современная американская и британская пресса рисует негативный, отрицательный образ новой России,
тиражируя во многом примитивно-шаблонное восприятие российской действительности. В политическом плане Россия, несмотря на попытки реформирования государственного и общественного строя, по-прежнему воспринимается Западом как страна тиранов
и добровольных жертв.
Вместе с тем большинство критических высказываний в западной прессе в адрес
России и российского бизнеса в целом соответствуют действительности и могут оказать
нашему обществу и государству определенную помощь в осознании и нахождении путей
выхода из кризиса, решения основных проблем политического и экономического развития. Однако, на взгляд автора, в целом образ России в том виде, в котором он представлен
на страницах американской и британской печати, является гораздо более негативным,
чем реальная российская действительность при всех ее пороках и изъянах. Необходимо
учитывать, что за многими публикациями, дискредитирующими образ России в целом,
стоят определенные западные силы и интересы.
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Преодоление непонимания между российским и западным обществами - необходимое условие цивилизованной интеграции России в мировое сообщество.
Несомненно одно: как западной, так и русской цивилизациям порой не хватает понимания органичности некоторых своих различий. В этой ситуации как никогда важно
повысить уровень взаимного объективного анализа и понимания особенностей диалога
России и Запада, ибо исторический и современный опыт говорит о наличии потенциала
как для сближения, так и для разобщения.
Примечание
i
В ряде стран существует самостоятельное междисциплинарное научное направление, изучающее происхождение, функционирование, влияние на состояние общества
стереотипных представлений. Оно получило название “имагология” (во французском
языке) или “имэджинология” (в английском языке).
ii
Особо хотелось бы отметить исследования, которые проводятся специалистами
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени м.в. Ломоносова, результаты которых апробируются на ставших традиционными международных научных конференциях “Россия и запад: диалог культур”. К настоящему времени увидели свет 15
таких сборников, в которых представлены работы большого количества авторов, занимающихся изучением различных аспектов межкультурного взаимодействия. Подробнее
см.: Россия и Запад диалог культур. Вып 1-15. – М. 1994-2009.
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ЭЛИМИНАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ
ЛАКУН В ИНОЯЗЫЧНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
У статті розглядаються деякі питання, які стосуються елімінації культурологічних лакун в іншомовній міжкультурній комунікації.
Ключові слова: культурологічні лакуни, соціокультурні знання, міжкультурна комунікація, елімінація, тезаурус, мовна особистість.
В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся культурологических
лакун в иноязычной межкультурной коммуникации.
Ключевые словa: культурологические лакуны, межкультурная коммуникация, социокультурные знания, элиминация, тезаурус, языковая личность.
The article deals with some aspects of the elimination of cultural gaps in foreign intercultural communication
Key words: cultural gaps, sociocultural knowledge, intercultural communication, elimination, thesaurus, language personality.
На современном этапе развития методики обучения иностранным языкам возникает
необходимость объединения методических, лингвистических, психологических, педагогических и других проблем для создания модели интегрированного обучения языку и
культуре.
Обучение социокультурным знаниям, развитие языковой личности и картины мира
говорящего на иностранном языке, повышение уровня владения иностранным языком,
формирование социокультурной компетенции, развитие чувства языка свидетельствует
о том, что при подготовке участника межкультурной коммуникации для успешного интегрированного обучения иностранному языку и культуре, требуется уделять особое внимание социокультурному развитию личности и обучению социокультурным знаниям.
В связи с обучением социокультурным знаниям целесообразно рассмотреть такое
явление как лакуны в иноязычной межкультурной коммуникации и их элиминирование.
Лакуны есть следствие неполноты или избыточности опыта лингвокультурной общности, вследствие чего не всегда можно дополнить опыт одной лингвокультурной общности опытом другой лингвокультурной общности.
Лакунарность обнаруживается практически во всех языках мира, но при обнаружении лакун правильнее говорить не только об отсутствии эквивалента в виде слова слову
другого языка, но и об отсутствии эквивалента в форме устойчивого словосочетания
этому слову другого языка. Таким образом, лакуны это такие иноязычные слова, словосочетания, передача которых в другом языке осуществляется при помощи свободных
словосочетаний (пространственные объяснения их значения).
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Сопоставляя факты разных языков, нетрудно убедиться, что нередко лексическая
единицы одного языка не находят словарного эквивалента в другом. Методика обучения
иностранным языкам знает множество примеров, когда понятие, выражаемое в одном
языке, не имеет наименования в другом языке. Сравним, например, англ. to case и русск.
класть в ящик; с другой стороны – русск. дочитать и англ. to read to the end.
В английском языке нет обозначения для концептов, обозначенных русскими словами форточка, борщ, маячить, больничный лист, дача, гостинец, галдеть и другие. А в русском языке отсутствуют при сравнении с английским обозначения для следующих концептов: время отдыха с субботы до понедельника – weekend, утечка мозгов – braindrain,
двухнедельный период – fortnight и другие.
Существование лакун объясняется механизмом «функционирования» лингвистических и культурологических универсалий. Некоторые феномены культуры (языка), считающиеся универсальными, могут быть не представлены в локальных культурах. Для
некоторых культур такие феномены оказываются лакунизированными.
Одним из способов элиминирования лакун в тексте, адресованном инокультурному реципиенту, будет, способ заполнения, представляющий собой процесс раскрытия
смысла слова (словосочетания), принадлежащего незнакомой культуре. Существующая
картина мира, заполняется теми знаниями, которые необходимы для адекватного освоения и реагирования на язычное высказывание.
С помощью «метода элиминации лакун» возможно понять национально-специфические черты единиц, которые, неизбежно затрудняют адекватное понимание инокультурной текстовой деятельности. Именно объяснение таких национальных специфических
«черт» вербального поведения родного носителя языка поможет обучаемым проникнуть
в сущностные характеристики его языкового сознания, в реальность, отображаемую его
мыслями.
В семантике английского глагола «go» обнаруживаем такие вариации как «waddle»,
«wander», «slap» со следующими соответствиями на русском языке:
«waddle» «идти, переваливаясь с боку на бок, ходить вразвалку».
«wander» «путешествовать (пешком), странствовать, бродить»
«slap»
«шлепать (по грязи, по воде)»
Глагол «wander» восходит к среднеанглийскому wander «постоянно крутить, наматывать», который восходит, в свою очередь, к древнему wanten «шествовать». Однако,
даже если в языковом сознании носителя языка не присутствует этимология данного
глагола, у него все равно конечный понятный образ будет иной, нежели у инофона, не
осмыслившего этот образ в своем сознании. Поэтому, одна из задач обучения состоит в
том, чтобы создавать через соответствующие контексты в сознании обучаемых адекватный образ психической модели данного фрагмента действительности путем представления всего ряда осмысления.
Для того, чтобы в сознании студента не возникали соответствующие «лингво-культурные сбои», при обучении необходимо учитывать и элиминировать с помощью соответствующих приемов подобные различия в лингво-культурном фоне значений соответствующих единиц.
Для того чтобы адекватность осмысления инокультурного высказывания могла быть
максимально реализована, необходимо сосредоточить основное внимание на том язы139

ковом материале, который маркирован национально-специфическими индикаторами на
уровне семантики, на социокультурных реалиях, которые призваны формировать тезаурус обучаемого и которые, являясь отражением некоторого фрагмента опыта другой
культуры, представляют собой национально-культурную и социально-историческую
базу того или иного этноса. К этим единицам относятся понятия, соответствующие и
восходящие к процессам объективации миропонимания человека, образа мира, картины
мира в языке, в различного рода социокультурных стереотипах поведения людей.
Материализованная в языке посредством текстов картина мира другой лингво-культурной общности неизбежно проявится в насыщенности этого текста лакунами разной
степени потенциальной осмысленности со стороны обучаемых. Включение в обучение
материала, маркированного индикатором культурологического и социально-исторического характера, необходимо как с точки зрения процесса понимания текстов, так и с
точки зрения закладывания основ тезауруса, в структуру знаний языковой личности, изучающего иностранный язык.
Язык, будучи тесно связанным с жизнью общества, отражает его социальную, экономическую и политическую жизнь. По мере развития общества язык обогащается новыми
понятиями, терминами. Каждая отдельно взятая социальная система имеет свои особенности развития, которые отражаются на лексическом составе языка.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
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ПЕРИФЕРИЙНАЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ:
ГЛАВНЫЙ МИФ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

У роботі констатується невиправданість однієї з найпоширеніших індульгенцій для
традиційних лінгвістичних теорій – тези про периферійність й позасистемність мовних фактів, що не піддаються опису й тому суперечать зазначеним теоріям. Замість
цього пропонується методологія, заснована на поєднанні гносеологічних технік глосематики й когнітивно-комунікативного підходу.
Ключові слова: афікс, глосематика, когнітивно-комунікативний, номінатема, периферія, слово.
В работе констатируется неоправданность одной из самых распространенных индульгенций для традиционных лингвистических теорий – тезиса о периферийности и
внесистемности не поддающихся описанию и поэтому противоречащих данным теориям языковых фактов. Взамен этого предлагается методология, основанная на совмещении гносеологических техник глоссематики и когнитивно-коммуникативного подхода.
Ключевые слова: аффикс, глоссематика, когнитивно-коммуникативный, номинатема, периферия, слово.
The article based on statement of one of the famous ungrounded indulgentions for the
traditional linguistic theories, indefinite and that is why not under these theories lingual facts,
which are periphery and out of system. The methodology, which is based on combination of
the gnociological tactics, glossematics, cognitive and communicative approach, is proposed.
Key words: affix, glossematics, cognitive-communicative, nominatema, periphery, word.
Зачастую лингвисты вообще не задаются вопросом
о методологической базе своего исследования, полагая, очевидно, что простое строгое следование
фактам или традиционным (и оттого кажущимся
очевидными, единственно верными и незыблемыми)
постулатам обеспечит необходимый уровень “научности” и “объективности» их работы” [11: 46].
Вынесенная в эпиграф фраза известного украинского лингвиста О. Лещака определяет одну из наиболее кризисных верификационных характеристик современной лингвистической методологии – она конвенциональна по своей природе, поскольку предполагает обычно не поиск решения сложных и противоречивых задач путем однозначной
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трактовки однотипных фактов, а «простое строгое следование фактам или традиционным
постулатам». Выпадение же факта из системы координат «традиционных постулатов»
воспринимается как стимул не к созданию новой теории, не к коррекции взглядов, а к
сотворению «индульгенций» для своих убеждений.
Одной из таких индульгенций является утверждение о том, что в системе языка есть
не только центр, но и периферия, на которой будто бы отмечаются переходные явления, не подпадающие под действие закономерностей, обязательных для центра. При
этом понятие «периферия» для системы языка остается не определенным – это тоже
«традиционный постулат». Напомню, что периферия в других науках – это чаще всего
не зона лабильности, не зона проявления внесистемных явлений. Она обычно определяется через маркер «управляемое» в дихотомии «управляющее» – «управляемое». В
компьютерной технике, например, – это внешние устройства, действия которых управляются программами компьютера (центра), в экономической теории – это организации
или учреждения, находящиеся на местах, но управляемые из центра и т.д. Иначе говоря,
периферия может существовать только в том случае, если она подчиняется центру. И
только в языкознании это не управляемая центром сущность, а вместилище всех фактов,
которые не могут быть интерпретированы через сложившееся у ученого представление
о системе языка, своего рода «внесистемная» часть системы. Например, существование
безаффиксных существительных типа лёт, ход противоречат нашей убежденности в
том, что все производные существительные должны иметь словообразовательный аффикс. Поэтому в большинстве исследований и вводится понятие «находящегося на периферии языковой системы» нулевого аффикса – странного явления, противоречащего
самой природе знака, который, как известно, выступает в качестве материально-идеального образования, репрезентирующего предмет, свойство и т.д. Аффикс является
знаком-маркером, указывающим на конструкт семантики производной номинативной
единицы. Это предполагает, что его план выражения является элементом, субституирующим указанный конструкт, причем эта способность к субституции и является сущностью знака. Если же у знака нет плана выражения, то отсутствует и способность к субституции, и, следовательно, отсутствует и сам знак.
Это не смущает ученых – они считают, что оправдать отсутствие плана выражения
у знака можно за счет констатации того, что знак данного типа находится на периферии системы. При этом существование нулевых аффиксов обосновывается не столько
внутренними закономерностями существования системы, сколько необходимостью заполнения парадигматических лакун: «Под нулевой суффиксацией понимается нами показательное отсутствие формального знака при наличии четкой соотнесенности с производящей основой в системе родственных суффиксальных образований» [12: 102]. Иначе
говоря, у слова, например, ход выделяют нулевой суффикс только потому, что суффикс
есть в других номинатемах, образованных от глагола ходить и имеющих тождественное
или близкое значение слову ход (хождение, ходка).
Как известно, система – это «объединение некоторого разнообразия в единое и чётко
расчленённое целое, элементы которого по отношению к целому и другим частям занимают соответствующие им места» [6]. Следовательно, если какой-то факт системы
противоречит нашему представлению о ней, виновата в этом не она, а именно наше представление. В этом случае нужно хотя бы попытаться поискать другой подход к определе143

нию статуса этого «внесистемного» факта в системе. Если говорить о нулевых аффиксах,
следует констатировать возможность иной интерпретации статуса отглагольных имен со
значением процессуальности, устраняющей необходимость выведения данного феномена и, следовательно, апелляции к «внесистемной периферии».
Напомню, что девербативы чаще всего трактуют как производную номинацию «с
пересекающимися глагольными и именными свойствами как в семантическом, так частично и в синтаксическом плане» [8, с. 84]. Уже здесь констатируется наличие признаков глагольности у номинатем данного типа. На мой взгляд, именно глагольные семы
процессуальности являются не просто превалирующими, а базовыми в семантике
указанных имен. Меня не устраивает определение отглагольных существительных как
единиц «со значением опредмеченного процесса действия» [15], поскольку само понятие
«опредмеченного процесса действия» не может быть определено. Как справедливо пишет О. В. Блюмина, «действие не может являться предметом» [2: 141]. Именно в работе
последней предлагается иной путь трактовки «безаффиксного словопроизводства», по
крайней мере, для зоны образования девербативов. Как считает О. В. Блюмина, «разница
между значением глагола и существительного со значением процессуальности является только синтаксически обусловленной» [2: 141]. Вполне очевидно, что отглагольное
имя и глагол обозначают одно и то же: и ходить и ход указывают на процесс хождения,
и лететь и лет – на процесс полета и т.д. Различие состоит только в статусе процесса
в пределах предложения, вербализующего гештальт. Если глагол выполняет функцию
целостной объективации последнего, то имя указывает только на актанта этой целостно
объективированной глаголом ситуации. Например, во фразе Он полетел в Киев глагол
полетел является обозначением гештальта с объективированными в пределах фразы
гештальт-агентом (по Дж. Лакоффу – ответственным за возникновение ситуации [10:
161]) Он и аллативом в Киев. В предложении же Полет проходит нормально имя полет
выполняет функцию гештальт-агента, а в предложении Он думал о полете – каузатива
действия и т.д.
Однако «синтаксическая позиция не является компонентом ономасиологической
структуры номинатемы – микрознака. Она настроена на реализацию номинативного значения макрознака – предложения. Поэтому девербативный <…> субстантив является, в
сущности, именной глоссой глагольной номинатемы, приспособленной для реализации
его макрознаковых функций» [2: 142]. Этот, на первый взгляд, парадоксальный вывод
позволяет, во-первых, отказаться от придуманной и абсолютно неприемлемой трактовки
семантики девербатива как семантики опредмеченного действия и констатировать возможность обозначения существительным чистого действия, а во-вторых, определить процесс образования отглагольных имен не как деривацию, а как формообразование. В этом
же случае следует говорить уже не о словообразовательных, а о формообразовательных
аффиксах, каковыми у имени являются именно флексии. Напомню, А.И. Смирницкий,
который, правда, считал образование имен данного типа конверсией, утверждал, что
«данный тип деривации» отличает полная замена системы грамматических аффиксов
[16]. Уточним только – не деривации, а именно формообразования, поскольку смена
парадигмы свидетельствует только о смене грамматического (в данном случае – синтаксического) значения. Словообразовательный аффикс здесь просто не нужен – он не несет
в себе никакого значения. А если нет ни формы, ни значения – нет и знака.
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Утверждение необходимости разного подхода к трактовке фактов центра и периферии языковой системы является индульгенцией для любой противоречивой «теории».
Все ее противоречия можно списать на «периферийность» и «переходность» не поддающихся верификации явлений. Но такой подход ставит под сомнение научность лингвистики. Если можно доказать все, а то, что не доказывается, объявить переходным и
периферийным, то все правы, а значит не прав никто.
На мой взгляд, нужно отказаться от деления языка на центр и периферию. Язык
непротиворечив. Просто, мы еще не смогли, отчасти из-за того, что свято верим в
«языковедческие индульгенции», осознать эту непротиворечивость.
Что же можно предложить взамен? Я предлагаю вернуться к верификационным методикам глоссематики, которая вывела три критерия истинности лингвистической теории. Напомню, что это принципы непротиворечивости, исчерпываемости и простоты.
Все три принципа поддерживают нашу гипотезу о целостности языковой системы. Непротиворечивость требует отказа от формулировок, которые не поддерживают единообразного описания однотипных языковых фактов. Исчерпываемость предполагает охват
одной трактовкой всех однотипных фактов системы. При таком подходе теория находит
свое воплощение и «в центре» системы, и на ее «периферии», и не допускает никаких
исключений из себя. Обнаружение исключений является сигналом неправильности либо
трактовки факта, либо самой теории. Отсутствие исключений позволяет сформулировать теорию с использованием минимального числа аргументов, что и обеспечивает ее
простоту.
Единственное, что я бы добавил здесь – собственно языковые критерии истинности. Перечисленные выше принципы являются только гносеологическими техниками,
которые в некоторых случаях могут поддерживать не одну, а две и более теории. Глоссематика предлагает в таких ситуациях использовать для определения «более правильной» теории принцип простоты: «Если несколько методов представляют в равной степени простые описания, должен быть выбран тот метод, который приводит к конечным
результатам путем наипростейшей процедуры» [7: 278]. Однако мне данная тактика
кажется неубедительной, поскольку не учитывает особенностей существования языка
как самонастраивающейся системы. Я считаю, что любое явление будет трактовано правильно, если указанные гносеологические техники поддержаны непротиворечивостью,
исчерпываемостью и простотой когнитивно-коммуникативного описания языка. Как писала Е. С. Кубрякова, «каждое языковое явление может считаться адекватно описанным
и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и
коммуникации» [9: 16]. Иными словами, предтеорией для любого лингвистического построения должна быть когнитивная теория, определяющая базовые параметры процесса
и результата означивания. Мною выделяются два когнитивно-коммуникативных параметра верификации явления, которые формируют единое представление о когнитивном
статусе той или иной языковой сущности. Это а) место явления в дихотомии «языковая
номинация – речевая номинация», определяющее его участие в тема-рематической интерпретации ситуации, и б) статус описываемого явления в мотивационных процессах
(внешняя – внутренняя мотивация).
Наиболее четко эти принципы проявляются в теории номинатемы как базовой номинативной единицы языка. Как известно, традиционная лингвистика в основном считает
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таковой слово. Однако многочисленные попытки толкования этого понятия пока не привели к успеху. Традиция предполагает, что слово – это «живой психологический факт, и он
может, даже вопреки действительности, представляться как первосущность» [14: 94]. Еще
в 1925 году М.Н. Петерсон писал: «Вообще удовлетворительного определения слова нет,
да и едва ли можно его дать. <…> Слово – такое простое понятие, которому нельзя дать
логического определения, а поэтому приходится пользоваться простым указанием или
описанием» [13: 23]. Как видим, абсолютизация слова – это тоже «простое строгое следование фактам или традиционным постулатам».
Если же подходить к слову с точки зрения указанных выше когнитивных критериев
истинности, следует констатировать, что оно может быть определено только как одно из
речевых воплощений номинатемы. Доводы здесь таковы.
1. Номинация понимается мною как выбор из возможных модификаций языковой
номинативной единицы (языковая номинация) для реализации интенций конкретной
коммуникативно и когнитивно обусловленной речевой ситуации именования (речевая номинация). Модель номинации представляется следующим образом: на уровне языка существует инвариантная номинативная единица, имеющая инвариантное общее значение
(тема), которое реализуется и актуализируется в речевом варианте данной единицы (рема).
Инвариантное значение этой единицы определяется мною как концепт в том понимании, которое предлагается Л.П. Бабушкиным. Последний рассматривает его «не в
виде когнитивных процессов, а в качестве основного содержания тех или иных семем»,
которые и являются «содержанием слова» [1: 30]. Процесс речевого означивания на базе
языкового инварианта всегда имеет вид рематической актуализации последнего в связи
с целями номинации. Именно различие целей и формирует лексико-семантическую вариативность номинативной единицы – номинатемы. Существует два типа актуализации
инвариантного концептуального значения номинатемы в ее лексико-семантических вариантах: семная актуализация с сохранением денотата (денотация), и абсолютизированная семная актуализация с замещением денотата (коннотация).
Сущность денотации состоит в том, что инвариантное значение реализуется в
речи в виде «актуального смысла номинатемы», под которым понимается «актуально
значимая часть системного значения языкового знака, актуализировавшаяся в данных
коммуникативных условиях» [4: 14]. Например, значение номинатемы Дом «строение»
может быть реализовано и с актуализацией семы «жилище» («мой дом открыт для
всех») и с актуализацией семы «строение» («у дороги стоял странный дом») и т.д.
В тех же ситуациях, «когда слово, не теряя прежней связи с денотатом, получает и новую связь, с новым денотатом» [3: 19], что отмечается, например, в случае сосуществования значений «хищное млекопитающее семейства псовых» и «хитрец» у слова лисица,
речь идет о замещении денотата – коннотации. Здесь имеет место образ, возникающий
путем отождествления, при котором один из отрезков действительности (в нашем случае – «человек») воспринимается как другой отрезок действительности (в нашем случае
– как «животное») целостно – он не в онтологической, но в лингвальной реальности как
бы лисица. Конечно же, образное отождествление осуществляется на основе актуализации семы «хитрый», однако это не перенос по сходству, декларируемый семантическим
словообразованием, а образное представление одного другим, мотивированное семной
актуализацией с замещением денотата.
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Семантическое тождество номинатемы поддерживается еще и ее формальным тождеством, выступающим в виде формальной связанности её реализаций глосс. Формально связанные единицы, реализующие семантическое тождество во всех его разновидностях, и будут считаться мною речевыми субстантными разновидностями номинатемы.
2. Явление мотивированности описывается мною с точки зрения тех механизмов,
которые обеспечивают акт номинации. Я различаю два типа мотивации – внутреннюю,
отмечаемую при модифицировании единого номинативного инварианта – номинатемы
– в речи в её глоссах, и внешнюю, отмечаемую при образовании новых номинативных
единиц. Как было показано выше, именно внутренняя мотивированность глосс одной
номинатемы и обеспечивает ее тождество самой себе во всех своих реализациях. Любая
глосса номинатемы, актуализирующая в речи инвариантный концепт и находящаяся в
рамках формальной взаимосвязанности с другими воплощениями этого концепта, внутренне мотивирована номинатемой и находится в пределах ее тождества. Номинативный
инвариант, следовательно, должен трактоваться как некая абстрактная сущность, отвлеченная от своих реализаций, но одновременно с этим представляющая то общее, что в
той или иной степени в них присутствует.
Объединение глосс в лексему обычно осуществляется на основе методологически
необоснованного априорного ограничения реализаций последней только однословными
единицами. Однако ограничение манифестаций одной номинатемы только словами представляется мне неубедительным – в речи границы семантического и формального тождества единой номинативной единицы преодолевают пределы реестра слов, которые с ней
эмпирически связываются в сознании носителей языка. Отождествление языковой «унифицирующей» единицы со словом есть не что иное, как дань эмпирической очевидности
слова. Основная номинативная единица всегда находится на границе между собой и не
собой. А это значит, номинатема может быть реализована как в слове, которое в данном
случае определяется только как минимальная речевая модификация номинатемы, способная самостоятельно реализовать ее инвариантное значение, так и в словосочетании, и
сочетании полнозначного слова со служебным. Покажем это на примерах.
Продуцирование словосочетаний имеет в своей основе актуализацию тех или иных
семантических множителей главного слова в зависимом, которое при такой трактовке
становится вербализованным компонентом семантики главной лексемы. Например, в
словосочетаниях смелый человек, высокий человек, красивый человек и т.п., имеющих
тождественный референт, слова смелый, высокий, красивый, указывающие только на
различные характеристики этого референта, являются актуализаторами семного наполнения семантических множителей «характер», «фактура», «эстетическая оценка» значения слова человек как базовой единицы номинации. Это и позволяет предположить,
что указанные словосочетания являются многословными речевыми аналитическими
лексико-семантическими вариантами номинатемы человек. Следовательно, словосочетание находится в сфере семантического тождества номинатемы со словесной доминантой, потому что его значение представляет собой именно актуализированную семантику
исходной лексемы. Оно имеет статус аналитического денотативного лексико‑семантического варианта номинатемы со словесной доминантой.
Как известно, «служебные слова лишены номинативной функции и относятся к миру
действительности через посредничество слов-названий» [5: 40]. Но в этом случае мы
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должны констатировать монолитность номинативной функции сочетания знаменательного слова со служебным. Иначе говоря, предлог, например, за самостоятельно не выполняет
номинативной функции. Он становится номинативной единицей лишь в сочетании со знаменательной лексемой, например, в сочетании за домом, за лесом за стеной, актуализируя локативный статус последней. Если же служебное слово самостоятельно или вместе
с аффиксом знаменательного указывает на грамматическое значение знаменательного,
следует определить сочетание такого служебного и такого знаменательного слов лишь как
аналитический грамматический вариант знаменательного слова.
Сказанное выше не позволяет не только ограничивать круг манифестаций номинативной единицы только словами, но и использовать для ее обозначения термин «слово». Мы
заменяем его на более точный термин «номинатема». Такой вывод основывается на применении разработанной нами методики верификации, совмещающей гносеологические
техники глоссематики с установками когнитивно-коммуникативного подхода. Опыт показал, что данная методика может обойтись без индульгентных и абсолютно неправомерных
тезисов о различии интерпретации центральных и периферийных языковых явлений.
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Производные имена существительные общего
рода как одно из средств вербализации базового концепта
«Человек» в русской народной речи
Стаття вміщує синхронний опис найменувань людини в російській діалектній мові
похідними іменниками спільного роду, виконаний на основі живих зв’язків одиниць мотиваційних пар. Виділено інвентар афіксів, задіяних в утворенні названих дериватів,
виявлено ступінь їх словотворчої активності.
Ключові слова: діалектна мова, номінація, іменник, дериват, похідне, словотворча
структура, мотиватор, суфікс.
Статья содержит синхронное описание наименований человека в русской диалектной речи производными именами существительными общего рода, выполненное
на основе живых связей единиц мотивационных пар. Выделен инвентарь аффиксов,
задействованных в создании названных дериватов, показана степень их словообразующей активности.
Ключевые слова: диалектная речь, номинация, имя существительное, дериват, производное, словообразовательная структура, мотиватор, суффикс.
The article contains the synchronous description of the name of the person in Russian
dialect speech by derivative nouns of the common gender, executed on the basis of live relations
of the units of motivational pairs. The stock of the affixes occupied in creation of named
derivatives is allocated, their degree of word-building activity is shown.
Key words: dialect speech, nomination, a noun, a derivate, word-formation structure, a
motivator, a suffix.
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В грамматической традиции имена существительные общего рода рассматриваются в разряде экспрессивных лексических единиц и относятся чаще всего к периферии
словарного состава языка как нечастотные в устной и письменной речи, являющиеся
вспомогательными в актах коммуникации. Так, А. А. Леонтьев считал, что в современном русском языке экспрессивные единицы «не играют особенно существенной роли,
выступая как средство стилизации и вообще в роли индуктора каких-то дополнительных
поэтических смыслов» [1: 39-40]. Однако при таком подходе окажется, что для одних
разновидностей и подсистем эти единицы действительно не существенны, не типичны,
функционально не оправданы (официально-деловая и научная речь), для других же, напротив, функционально значимы (публицистическая и художественная речь). Вне всякого сомнения, они важны для разговорной речи в различных её разновидностях: литературно-разговорной, просторечной, диалектной: «… разговорная речь по самой своей
природе предполагает выражение субъективного отношения к предмету, ситуации речи.
Разговорная речь – это область, где в наибольшей степени выражается эмоциональное,
индивидуальное, экспрессивное. Роль субъективных, эмоциональных, оценочных моментов здесь чрезвычайно велика» [2: 49]. Экспрессивные слова и сегодня заслуживают
изучения в разных аспектах, на разном языковом материале, несмотря на то, что количественный учёт исследований таких слов, начиная с 60-х гг. 20 века (после перевода на
русский язык «Французской стилистики» Шарля Балли), трудно осуществим. Разноаспектное освещение вопросов экспрессивности в специальной литературе убедительно
показано в монографии Н. А. Лукьяновой[3: 6 – 7]. Будучи тесно связанными с разными
семантическими проблемами, вопросы экспрессивности рассматриваются в исследованиях по общим и частным вопросам семантики (В. В. Виноградов, Ю. Д. Апресян, А.
А. Уфимцева, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, В. Г. Гак, Е. М. Вольф, И. А. Стернин, Т.
Д. Сергеева, Дж. Лайонз, Х. Касарес и др.), а также в работах, посвящённых проблемам
мотивированности слов (О. И. Блинова), синхронного и диахронного словообразования
(Ю. С. Азарх, М. Н. Янценецкая, Б. Я. Шарифуллин и др.), звукоподражания и звукосимволизма (Ю. С. Азарх, А. П. Журавлёв и др.).
Наше описание производной субстантивной лексики общего рода русской народной
(диалектной) речи проведено в русле синхронного словообразования.
Источником фактического материала (более 1500 единиц) послужили извлечения из
толково-словообразовательного словаря «Человек в производных именах русской народной речи», составленного нами в соавторстве с профессором Щецинского университета
(Польша) М. А. Алексеенко [4].
Под диалектной речью понимаем разновидность русского языка, сформировавшуюся в современной действительности как результат трансформации диалектных подсистем под влиянием литературного языка и самих говоров. Следовательно, мы не разграничиваем имена существительные общего рода, диалектные по происхождению, но
освоенные литературным языком, типа задира, забияка, зануда, от собственно диалектных: вергаса – ’быстро и беспрерывно говорящий человек’, ватола – ’болтун, болтунья’,
ерепеня – ’капризный человек’, зяпа – ’крикливый человек’, задрёпа – ’неопрятный,
неаккуратный человек, замарашка’ и т. д. и не пользуемся соответствующей пометой
«диал.» для последних и подобных им производных.
Предметом внимания, таким образом, в данной статье являются дериваты, выполняющие две функции – номинативную и экспрессивную (балаболка, крикса, шатушка
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и т. д.); бранные слова (холера, зараза и др.), не имеющие номинативной функции, не
рассматриваются, как не рассматриваются и имена собственные, склоняемые и несклоняемые существительные, в большинстве своём непроизводные по структуре с немотивированной семантикой.
Словообразовательный «портрет» изучаемых единиц (с учётом их продуктивности,
формальных признаков и неформальных показателей экспрессивности) составляют дериваты отглагольной производности со словообразовательным значением (СЗ) ’лицо м.
и ж. пола по действию, названному мотивирующим глаголом’; отадъективной производности (СЗ ’лицо по признаку’); отсубстантивной производности (СЗ ’лицо по опредмеченному признаку’); дериватов, мотивирующихся сочетаниями слов и словосочетаниями, в том числе – устойчивыми (фразеологическими) и т. д.
В данной статье остановимся на наиболее распространённых экспрессивных наименованиях лиц мужского и женского пола отглагольной производности суффиксального
типа (918 единиц) и частично покажем их в соответствии с продуктивностью словообразующих формантов, несмотря на то, что перечни суффиксов, участвующих в создании
названных единиц даны во многих работах [5: 247; 68 – 72; 184; 253; 255; 215 – 223; 446].
Делаем это потому, что одни и те же суффиксы, взаимодействуя с мотиваторами, не известными, малоизвестными и даже известными на литературной основе, в диалектной
речи образуют совершенно иные слова; к тому же количество словообразующих суффиксов в наших материалах существенно отличается от того, что выделено в имеющихся
исследованиях. На то, что «производных слов, характеризуемых нетипичными семантическими показателями (единичность по форме, уникальность по содержанию) не так уж
мало», в своё время обращала внимание М. Н. Янценецкая [6: 46].
Более одной трети (390 ед.) составляют, по нашим наблюдениям, производные с нулевым суффиксом: булдыга – 1. Пьяница, буян (Даль – без указ. места распространения,
смол.) // Гуляка (влад., моск., нижегор.). 2. Сварливый, скандальный человек (симб.).
(Булдыжить – ’пьянствовать, буянить, браниться, драться’); волоча – ’тот, кто волочится
– ’слоняется без дела’ (олон.); вавака – неодобр. Косноязычный человек. Ср. в тексте: А
что Ванька вавака, что Тоська вавака (тул.) (вавакать – ’говорить неразборчиво, невнятно, непонятно, косноязычно’); знозда – ’надоедливый человек, тот, кто надоедает’
(перм.) (зноздить(ся) – ’надоедать’ и др.;
– с суффиксом -л(о, а) (116 ед.): бузгало – ’тот, кто бузгает – ’много и жадно пьёт’
(вят.); брехло – 1. Тот, кто имеет привычку ругаться, ссориться (пск., смол., тул.). 2. Лгун,
лгунья. Ср. в тексте: Вот брехло-то! Никогда правды не скажет (калуж., курск.). Брехло
и брехло! Не связвайся с им (с ей)! (тул., барнаул.); изгибала – ’ломака, кривляка’ / тот, та,
что изгибается (перед кем-л.) – ’кривляется, корчит их себя «Марью Ивановну»’ (вят.):
вопила – ’плакса’ (пск., Даль) (вопить – ’громко кричать, плакать’ и др.;
– с суффиксом -к(а) (90 ед.): блукуняка – ’бродяга’ (смол.) (блукунять – ’бродить, слоняться без дела’); гундоска – ’тот/та, что гундосит’ – ’говорит в нос, гнусавит’ (ворон.,
Даль); мурижка – ’кто часто водит в игре’ (смол., пск.) (мурижить /мурыжить – ’доводить кого-л. до усталости игрой, шалостями’) и т. д.;
– с суффиксом -лк(а) (41 ед.): будилка – ’тот/та, кто будит кого-л.’ (Даль – без указ.
места); затягалка – ’запевала’ (урал.); корябалка – ’человек, который некрасиво пишет’
(горьк.) (корябать – ’некрасиво, плохо писать’) и др.;
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– с суффиксом -ух(а) (25 ед.): зажимуха – ’скряга’ (карел.); заедуха – ’злой, придирчивый человек; кто «заедается» с кем-л.’ (волог.); криксуха – ’плакса, рёва’ (эст.) и др.;
– с суффиксом -ох- (-ёх)-а (23 ед.): верчёха – ’непоседа’ (костром.); застилоха –
’льстивый человек’ (пск., твер.) (застилать – ’льстить’); загулёха – ’любитель / любительница погулять; отлынивающий от работы человек’ (арх.) и др.;
– с суффиксом -уш-(-юш-)-а (23 ед.): вянгуша / вяньгуша – ’плакса’ (вят., горьк.,
перм.); крикуша – ’крикун, крикунья’ (костром.); кряхтуша – ’кто кряхтит ’ (Даль – без
указ. места); квакуша – ’плакса’ (пск., Даль) и др.;
– с суффиксом -ушк-(-юшк-)-а (19 ед.): бродушка – ласк. ’Ребёнок, начинающий ходить’ (твер.); волнушка – ’нервный человек, волнующийся без особых на то причин’ (липец., ворон.) и др.;
– с суффиксом -х(а) (18 ед.): обманиха – ’обманщик, обманщица’ (Даль – без указ.
места); обираха – ’тот/та, что обирает других’ (вят.); растащиха – ’человек, растаскивающий и растрачивающий всё из семейного бюджета (имущества)’ (яросл.) и др.
До 10 единиц производных с суффиксами:
-ул(я), -ак(-як), -а-, -ен(я), -уг(-юг-)-а, -аг(-яг)-а, -шк(а), -ишк(-ышк-)а, -н(я), -иш(а),
-он(я), -их(а), -ин(а), -иц(-лиц, -ниц)-а, соответственно, ср.: грустуля – ’тот, кто грустит’
(карел.), дивуля – ’тот, кто дивит (удивляет) кого-л. своими шутками’(арх.), жемуля /
жимуля – ’скряга’ (волог., яросл., Даль); жмака – ’скупой человек’ (орл.), забивака –
’драчун, драчунья’ (каракалпак.); мерзляка – ’тот, кто быстро мёрзнет (зябнет)’ (забайк.);
боченя – ’человек, который боченится’ – ’важничает, чванится’ (вят.), подмазеня – ’грязнуля’ (нижегор., яросл.); заедуга – ’задира’ (твер., пск., иркут.), задерюга – ’задира’ (сев.двин.); запивага – ’пьяница’ (амур.), комяга – ’изнуряющий себя работой человек’ (пск.,
твер.) (кометь – ’изнурять себя работой’); побирашка – ’тот, кто побирается (нищий,
нищенка)’ (дон.); марашка – ’неряха’ (вят.); капризишка – ’тот, кто капризничает’ (волог.), приютишка – ’тот, кого приютили’ (влад.); долбня – ’бестолочь’ (костром., курск.),
бухня – ’человек, который бухает’ – ’говорит невпопад’ (волог.); обдериша – ’человек,
способный ободрать (обобрать) другого’ (пск., твер.), нарвиша – 1. Тот, кто неожиданно
нарвался (наткнулся) на что-л. (пск., твер.). 2. Нахал, нахалка (пск., Даль); дрыхоня –
’соня’ (кто любит дрыхнуть – спать) (пск., калуж., твер., нижегор.), набивоня – ’тот, кто
назойливо набивается (навязывается), когда его не просят об этом’ (пск., твер.); заспиха
– ’засоня’ (волог., костром., яросл.), мандриха – ’непоседа, бродяга’ (смол.) (мандровать
– ’бродить, шататься’); жилина – ’плут, плутовка’ (смол.), глотина – ’обжора’ (волог.);
опивица – ’пьяница’ (урал.), виселица – ’тот, кто не утруждает себя работой, любит болтаться без дела’ (волог., дон.) (висеть – ’медленно работать’), пропойница – ’пьяница’
(петерб., орл., тул.) и т. д.
Словообразующими для единичных образований выступают суффиксы: -ён(а),
-ешк(а), -б(а), -еj(а), -ор(а), -ц(а), -в(а), -тв(а), -ур(а), -льшин (-льщин)а, -ашк(а), -ош
(-еш)а, -ошк(а), -омк(а), -ш(а), -ж(а), -отн(я), -ут(-ют)а, -юкс(а), -г(а), -овн(я), -енк(а),
-от(а), -ид(а), -атуш(а), -вк(а), -итк(а), -отк(а), -ник(а), -анк(а), -иг(-ыг)а, -ун(я),
-утк(а), -ыр(я), -ег(а).
Особая экспрессивность, эмоциональность и выразительность, характерная для диалектного материала, осложняет изучение эмоциональной оценки как компонента семантики производных слов. Отчасти этим объясняется пестрота лингвистической интерпре152

тации экспрессивной лексики в работах лексикологов и в словарях (словарные пометы
«неодобр.», «ласк.», «пренебр.», «презр.» и др. обозначают соответствующие эмоциональные реакции говорящих по отношению к предмету речи, а оценка как бы скрыта в
эмоции и «развёртывается» в той или степени лишь в конкретных высказываниях).
По справедливому утверждению Н. А. Лукьяновой, «оценочность», представляемая как соотнесённость слова с оценкой, и эмоциональность, связываемая с эмоциями,
чувствами человека, не составляют двух различных компонентов значения, они едины,
как неразрывны оценка и эмоция на внеязыковом уровне» [3: 45]. Главное, ради чего
употребляется слово – это образ (целостное наглядное, «коллективное» представление
о реалиях, связанное со словом, общее для определённого коллектива людей, живущих
на определённой территории): бухара ← бухарить (лгать) (вят), бурмоса ← бурмосить
(невнятно, неотчётливо говорить, бормотать) (волог.), возгола ← возголить (пачкать, гадить) (пск., твер.) и др. Образное слово в диалектной речи, обозначая некое лицо, одновременно характеризует его с качественно-количественной стороны; цель его употребления состоит в том, чтобы вербально выразить отношение говорящего к предмету речи и
его оценку: гугниха – ’гнусавый человек’ (новг., урал., Даль) (гугнить – ’говорить в нос,
неразборчиво; гнусавить’), заменушка – ласк. ’помощник, помощница’ (вят.) и др.
Приведённые выше производные, созданные разными суффиксами, свидетельствуют о том, что в говорах русского языка, как и в самом языке, нет аффиксов, специализирующихся на выражении образности. Она заложена в мотиваторе. Что касается суффиксов субъективной оценки, то они репрезентируют эмоциональность, но не образность,
следовательно, являются формальными признаками экспрессивности интересующих нас
существительных, которые, в свою очередь, представляют довольно яркую картину слов.
Думается, не случайно авторы монографии «Русская разговорная речь» в разделе «Экспрессивное словообразование» ограничили объект своего описания именами существительными [7 : 238].
Носителям русского литературного языка многие диалектные слова, в том числе и
производные по структуре, могут казаться новыми, необычными и потому уже экспрессивными, но это не совсем так: новизна – показатель слова, не ставшего фактом узуса
и системы, а это характерно для окказиональных слов, каковыми в системе диалектной
речи воспринимаемые так слова не являются. Кстати, и для узуальных слов, если отвлечься от диалектной речевой ситуации, признаком экспрессивности является всё-таки
не новизна, а необычность или уникальность звуковой формы по сравнению со звуковой
формой неэкспрессивного слова. Необычность, лаконичность, новизна – все эти признаки экспрессивного слова относительны, поскольку объективных критериев выделения
необычности, лаконичности, оригинальности, а тем более – степени оригинальности
слова – пока нет.
Изучаемые дериваты имеют необычные формы за счёт широкого набора словообразующих суффиксов, роль которых как формального средства выражения экспрессивности значительна. Нередко эта их роль снижается. Прежде всего это связано с производством имён существительных общего рода от экспрессивных мотиваторов, особенно – фразеологизмов: заливаха (ряз., пск.) и заливуха (пск., твер.) – ’пьяница’ (от ФЕ
залить / заливать глаза – ’напиться / напиваться пьяным’), мутила – ’подстрекатель,
подстрекательница; сплетник, сплетница’ (от ФЕ мутить воду – 1. Умышленно запуты153

вать какое-л. дело, вносить неразбериху во что-л. 2. Вносить смуту, раздор в отношения
между кем-л.) и т. д. Наличие связи между экспрессивностью и мотивированностью подчёркивали в своих исследованиях многие лингвисты: В. А. Звягинцев, А. П. Журавлёв,
О. И. Блинова, Н. А. Лукьянова, Т. В. Матвеева, И. А. Воробьёва и др.
«Денотативный базис» дериватов в основе своей прозрачен: певака – ’певец, певица’ (арх., амур., сев.-двин., мурман.); кошака – ’тот, кто косит траву; косец’ (свердл.);
замараха – ’грязнуля, замарашка’ (орл., курск., тул., влад.); задеришка – ’задира’ и т. д.
В характеристике лиц м. и ж. пола преобладает отрицательная оценка. Факт преимущества отрицательно характеризующих человека единиц отмечен нами и на примере диалектной фразеологии [8: 93-108; 238]. Негативная оценка как общая тенденция
фразеологической оценочности обнаружена польской исследовательницей Мирославой
Горды в большинстве ФЕ с компонентом-соматизмом русского и польского языков [9:
250]. В системе производной лексики, правда, безотносительно к именам существительным общего рода, подсчёт в пользу отрицательной оценки был сделан Т. А. Трипольской
(словообразовательных дерватов с положительной оценкой ~ 11%, с отрицательной ~
89%). [10: 106].
Наши наблюдения позволяют заключить, что мобильность словообразования как
источника формирования экспрессивного лексического фонда русской диалектной речи
бесспорна, хотя всё ещё мало изучена, как и само словообразование.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕРМІНИ З РІЗНИМ СЕМАНТИЧНИМ
НАПОВНЕННЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
У статті зроблена спроба виявити розбіжності у семантичному наповненні окремих інтернаціональних термінів (в українській і в англійській мові), які активно використовуються у пострадянський період у засобах масової інформації і у повсякденному
вжитку, а також визначити і охарактеризувати їхні особливості.
Ключові слова: інтернаціональний, семантика, семантичний, відмінність.
В статье осуществлена попытка выявить несовпадения (расхождения) в семантическом наполнении некоторых интернациональных терминов (в украинском и в английском языках), которые активно используются в постсоветский период в средствах
массовой информации и в повседневном употреблении, а также определить и охарактеризовать их особенности.
Ключевые слова: интернациональный, семантика, семантический, отличие.
The article considers the state of international terminology in composition with the
Ukrainian language of the post-Soviet period in mass media and everyday use. The author
gives definition of them in the Ukrainian and English languages and characteristic features.
Key words: international, semantics, semantic, difference.
Починаючи з 90-х років ХХ століття, у зв’язку з інтеграцією України у світове співтовариство, у повсякденному вжитку (і, відповідно, - у складі загальновживаної термінології української мови) значно активізувалися зрозумілі без перекладу у різних мовах
інтернаціональні терміни. Така активізація посприяла входженню до активного словникового складу української мови досліджуваного періоду великої кількості запозиченої
лексики, яка інколи навіть засмічує українську мову і робить її більш зрозумілою для
носіїв англійської мови, ніж для українців.
Пропорційно поповненню української мови інтернаціональною термінологією збільшується і кількість випадків невідповідності семантичного наповнення інтернаціональної лексики в українській і в англійській мовах. У зв’язку з цим виникає необхідність
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детального вивчення семантичного наповнення цієї подекуди складної для трактування
частини словникового складу української мови, що є предметом дослідження статті.
У процесі вивчення лексичного складу української мови пострадянського періоду
можна виділити групу активновживаних слів із не завжди повністю відомим широкому
колу носіїв української мови семантичним навантаженням і слів, семантика яких трактується неправильно. До цієї групи належать номени із сталою семантикою: ерекція, креатив, креативний, креативність, перфоменс і лексичні одиниці, у яких у пострадянський
період в українській мові з’явилися додаткові значення: джентльмен, кантрі, натура.
Розглянемо семантичне навантаження слів: ерекція, креатив, креативний, креативність, перфоменс.
Термін ерекція використовується у англійській і в українській мові. В англійській
мові це слово має основне значення випрямляння, напруження, проте в українській йому
інколи надають значення сім’явипорскування, сім’явилиття, сім’явитікання.
Слово креатив і його похідні: креативний і креативність в українській мові використовуються на позначення творчого, новаторського, пошукового.
В українській мові почало функціонувати слово перфоменс із значенням «виконання, здійснення». До досліджуваного історичного періоду в українській мові вже існувало
схоже слово (мистецький термін) перфоманс на позначення виду художньої творчості,
що об’єднує можливості образотворчого мистецтва і театру, театральної вистави.
Проаналізуємо лексичні одиниці: джентльмен, кантрі, натура.
Разом із засобами догляду за шкірою і волоссям та з іншими засобами гігієни до
української мови входить англійська калька «джентл» (gentle) і використовується без перекладу як прикметник зі значеннями: м’який, добрий, лагідний.
Слово кантрі (яке до 1990-их років в українській мові трактувалося як назва стилю у
музиці) у пострадянський період набуло додаткових значень: країна, сільська місцевість,
периферія.
До популярних до досліджуваного історичного періоду значень слова натура (характер, вдача, модель) у пострадянський час додались активні у англомовному просторі
значення: природа і природний.
У статистичному матеріалі окремо виділені слова, які в українській і в англійській
мовах мають повністю або частково різну семантику. Така відмінність у семантичному
наповненні може бути більш чи менш суттєвою, вона може стосуватися сфери використання, інтенсивності функціонування, ступеню адаптованості в українській мові чи емоційного забарвлення.
Розглянемо достатньо адаптовану в українській мові групу слів – складову загальновживаної термінології: оригінальний, параграф, пурпур, пурпурний, пурпуровий, траст,
які в англійській і в українській мовах мають частково різні значення чи різні відтінки
значень.
В українській мові слово оригінальний має значення «своєрідний», в англійській – і
первісний, і своєрідний.
В англійського терміна paragraph і в українського - параграф є спільне значення - частина тексту всередині розділу книги, статті, що має самостійне значення і позначається
значком § з порядковим номером, а також сам цей значок. Проте, основне значення цього
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терміна у двох мовах не співпадає. Основне і єдине трактування цього слова в українській мові описане вище. Основне тлумачення слова paragraph в англійській мові – абзац.
Слово purple (пурпур, пурпурний, пурпуровий) в англійській мові використовується на позначення фіолетового і багрового (червонувато-фіолетового) кольору, процесу
багровіння, фарбування у такий колір, а також багатого на прикраси. В українській мові
слово пурпур вживається як технічний термін на позначення цінної фарби червонуватофіолетового кольору, що у стародавні часи використовувалася для фарбування тканин;
на позначення тканини, пофарбованої такою фарбою; багатого одягу червоного кольору як ознаки величі і розкоші, а також темно-червоного чи яскраво-червоного кольору.
Отже, в англійській мові слово purple вживається на позначення фіолетового і багрового
(червонувато-фіолетового) кольорів, а в українській – словами: пурпур, пурпурний, пурпуровий - маркують червонувато-фіолетовий і темно-червоний кольори. Слід зазначити,
що для позначення фіолетового кольору і в українській, і в англійській мові є слово фіолетовий (violet), фонетично схоже у двох мовах.
У словниковому складі української мови є слово траст (англ. trust), яке в англійській
мові має значення: довіра, відповідальне становище, відповідальність, обов’язок, надія,
кредит, опіка (над майном тощо), довірена власність, управління майном за дорученням, трест, концерн, довірений, доручений (комусь кимсь), керований за дорученням,
довіряти(ся), покладатися (на когось), доручати, сподіватися, вірити, гадати, давати в
кредит. В українській мові слово траст функціонує зі значеннями: довіреність на ведення операцій у господарських та інших сферах діяльності, об’єднання, фонд. Проте, у
зв’язку із масовим шахрайством у 90-их роках ХХ століття, в українській мові це слово
набуло негативного відтінку.
Складники наступної групи (ковбаса (sausage), мікстура, селекція, степ) використовуються як у загальновживаній, так і у спеціалізованій літературі і в українській і в
англійській мовах мають різну кількість значень.
Слово sausage в англійській мові трактується як: 1) ковбаса, 2) сосиска. В українській мові ковбаса і сосиска – це різні поняття, які номінуються за допомогою різних лексичних одиниць. В українській мові можна зустріти і український, і англійський номени
ковбаси. Українська назва сосисок перегукується з англійською назвою цього поняття,
проте не є її повним відповідником.
В українській мові слово мікстура використовується на позначення форми і виду
ліків у фармації. В англійській мові слово mixture - і загальновживане на позначення
будь-якої суміші, і - фармацевтичний термін.
В українській мові слово селекція (англ. selection) використовується на позначення
процесу відбору у селекції – виведення кращих сортів рослин, тварин і т. д. В англійській
мові це слово повсякденного вжитку зі значеннями: відбирати і відбір. В українській і
в англійській мовах слово селекція використовується у різних сферах і, відповідно, -у
різних тематичних лексичних групах.
Слово степ в українській мові вживається на позначення природної території і назви
танцю. В англійській мові за допомогою цього слова позначаються: природна територія (для маркування природної території використовуються і інші терміни, один з яких
функціонує і в українській мові (прерія)), танець, крок. Також це слово в англійській мові
використовується як електричний, морський, технічний та ін. термін.
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У складових наступної групи слів в українській мові зафіксоване одне (спільне для
української і англійської мов) значення, а в англійській – багато (і інколи такі значення
суттєво відрізняються одне від одного). До цієї групи належать лексичні одиниці: ліквід,
окупація, панталони, шорти, фамільярний.
В англійській мові слово liquid [`likwid] має значення: рідкий, несталий, нестійкий
(про принципи, переконання), плавний (про звук тощо), плавний звук, ліквідний, рідина.
В українській мові слово ліквідний вживається лише як фінансовий термін (на позначення того, що легко реалізовується, перетворюється на готівку).
В українській мові слово окупація вживається на позначення тимчасового зайняття
збройними силами однієї держави частини або всієї території іншої держави без отримання суверенних прав на неї у міжнародному праві. В англійській мові слово occupation
вживається на позначення заняття, роду занять, професії, фаху, займання, заволодіння,
окупації, тимчасового користування, терміну проживання. На означення професії в українській і в англійській мовах також вживаються слова: професія (profession) і спеціальність (speciality) із зрозумілим основним спільним у двох мовах значенням.
В англійській мові словом pants (скор. від pantaloon) позначаються звичайні штани
(брюки) і рідко – кальсони (вид чоловічої натільної білизни). В українській мові слово
панталони вживається переважно на позначення (чоловічої, жіночої і дитячої) натільної
білизни.
Слово familiar в англійській мові вживається зі значеннями: добре обізнаний, поінформований, загальновідомий, простий, звичайний, близький, дружній, фамільярний,
безцеремонний, близький друг. В українській мові термін «фамільярний» використовується із семантичним наповненням «безцеремонний, надто розв’язний у поводженні,
панібратський». І в українській, і в англійській мові функціонує синонім цього слова із
одним, спільним у двох мовах, значенням і схожим фонетичним (і морфологічним наповненням) – безцеремонний (unceremonious).
Слово «шорти» в українській мові вживається на позначення коротких штанів. Англійським словом shorts позначаються і шорти, і труси.
Також у складі досліджуваного матеріалу виділено групу недостатньо адаптованих
в українській мові лексичних одиниць (атака, госпіталь, грант), які в українській мові
використовуються на позначення лише одного явища і вживаються із більш офіційним,
урочистим, ніж в англійській мові,семантичним наповненням. Ці слова у двох розглянутих мовах поруч із частково різною семантикою у переважній кількості мають розбіжності і у сфері використання.
Так, номен атака в українській мові функціонує зі значеннями: наступ, напад - і використовується у військовій сфері. В англійській мові слово attack використовується зі
значеннями: приступ, напад, - але хвороби - у медичній термінології.
Слово hospital в англійській мові вживається на позначення лікарні. Лексична одиниця госпіталь функціонує і в українській мові. Але, на відміну від англійської мови,
в українській мові це слово використовується для позначення медичного закладу для
стаціонарного лікування військовослужбовців.
В англійській мові слово «грант» має значення: дозволяти, дарувати, давати (субсидію, дотацію), припускати, дарунок, дар, дарчий акт, субсидія, дотація, офіційне подання, поступка, згода, дозвіл, стипендія. В українській мові це слово вживається лише
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у одному випадку - на позначення одноразової грошової допомоги із соціального фонду,
яку надають ученому або науковому колективу для виконання актуальних досліджень із
певної проблеми.
У складі досліджуваного лексичного матеріалу виділено пласт номенів, які в українській і в англійській мовах активно функціонують поруч зі своїми різними синонімами.
Цю лексику можна поділити за ступенем її адаптованості в українській мові на дві групи.
До більш адаптованих належать слова: 1) баєр, buyer (покупець),
2) бай-бай (до побачення), 3) віжн (зір, бачення), 4) devil, диявол (чорт), 5) кілер
(вбивця), 6) crime (злочин), 7) criminal (злочинець), 8) мапа (карта), 9) мегаполіс (місто,
місто-велетень), 10) меморіал, монумент, статуя (пам’ятник), 11) opposition (наперекір),
12) паста (макаронні вироби) [до 90-х років ХХ століття слово паста в українській мові
вживалося лише на позначення косметичних, кулінарних та ін. кремоподібних речовин],
13) промоушн (реклама), 14) равіолі (пельмені), 15) ресепшн (приймальна), 16) сленг
(жаргон), 17) старт (початок), 18) стартувати (починати), 19) стоп (зупинятися), 20) томат
(помідор), 21) фініш (кінець, закінчувати), 22) цукіні (кабачок), 23) chiken, чікен (курка).
До менш адаптованих в українській мові у досліджуваний історичний період належать терміни: бієнале, білборд, гламур, гламурний, епатаж, копірайтер, кріс-крос, мейкап, мерчандайзер, он-лайн, промоутер, сек’юріті, селебріті, таблоїд, чат, значення яких в
українській мові пояснюється переважно за допомогою описових конструкцій.
У слова бієнале в українській мові є такі відповідники: міжнародна виставка образотворчого мистецтва, кінофестиваль або музичний конкурс, які відбуваються раз на
два роки.
Лексична одиниця білборд (англ. billboard) в українській мові вживається як альтернативна назва таблиці найпопулярніших груп, фільмів, книг; рекламний щит (як правило, великого формату), зовнішня реклама.
Лексична одиниця гламур (фр. glamour – чарівність, привабливість; англ. glamour
– привабливість, ефектність) – в українській мові використовується як відповідник фразеологізму «чарівна привабливість зовнішності жінок (про кіноактрис, представниць богеми; романтичний ореол, чарівність, зачарування, чари, чарівництво)».
Лексична одиниця гламурний – прикметник, утворений на основі іменника гламур.
Відповідник лексичної одиниці «епатаж» (фр. epatage) – фразеологічна одиниця
«скандальна витівка; поведінка, що порушує загальноприйняті правила і норми)». У слова епатаж є відповідник, що частково співпадає фонетично в українській і в англійській
мовах (укр. скандальний, англ. scandalous).
Відповідниками інтернаціонального терміна копірайтер в українській мові є: 1)
власник копірайта; 2) автор рекламних оголошень, проспектів.
Слово кріс-крос (criss-cross) в українській мові має відповідник всупереч.
Лексична одиниця мейк –ап в українській мові має відповідники: грим, косметика
(на обличчі).
Лексична одиниця мерчандайзер в українській мові інколи використовується замість
фразеологізму «фахівець із реклами і маркетингу».
Словом он-лайн (англ. on-line) в українській мові позначається оперативний режим,
оперативна обробка даних, режим безпосереднього зв’язку із системою комп’ютера.
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Слово промоутер в українській мові використовується як відповідник описової конструкції «особа, яка сприяє втіленню в життя якого-небудь проекту, а також просуванню
товару на ринку, стимулюванню збуту продукції».
Номен сек’юріті іноді використовується замість лексичних одиниць: охорона, безпека, захист.
Слово селебріті іноді вживається на позначення відомої, популярної людини, знаменитості.
У слова таблоїд в українській мові є такі відомі синоніми: таблетка, бульварна газета, резюме, конспект, короткий огляд, стислий, бульварний, низькопробний.
Лексичною одиницею чат позначається бесіда на комп’ютерних сайтах у режимі
реального часу.
У досліджуваний історичний момент в українській мові під впливом англійської
мови спостерігається тенденція до використання однієї лексичної одиниці у якості різних частин мови. Такий процес зафіксовано у статистичних номенах: креатив, ліквід,
пурпур, фініш. Слова: креатив, ліквід, натура, пурпур використовуються в українській
мові в якості іменників і прикметників. Слово фініш використовується в якості іменника
і дієслова.
Згідно із виявленими вище фактами можна зробити висновки про те, що частина активновживаних в українській мові досліджуваного історичного періоду інтернаціональних термінів характеризується не лише не завжди зрозумілим, а подекуди – й невідомим
для користувачів української мови семантичним наповненням, невідповідністю семантики в українській і в англійській мовах, різним ступенем адаптованості, розширенням
меж трактування і наявністю синонімів. Такі лексичні одиниці в українській і в англійській мовах можуть відрізнятися як кількістю значень, так і сферою та інтенсивністю
використання, стилістичними і тематичними показниками, експресивністю забарвлення.
Синонімічна система української мови пострадянського періоду розвивається як завдяки
входженню інтернаціоналізмів, зрозумілі відповідники яких функціонують в українській
мові, так і за рахунок таких зрозумілих відповідників (внаслідок адаптації інтернаціональних термінів у складі української мови). Різний ступінь адаптації інтернаціональних
термінів в українській мові проявляється у позначенні однією лексичною одиницею як
багатьох, так і лише одного явища, у можливості використання одного номена у функції
одного чи різних частин мови (тенденція до використання в українській мові одного номена в якості різних частин мови є проявом впливу англійської мови).
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ДІАЛОГ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ
РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗМОВНОЇ МОВИ
Статтю присвячено дослідженню синтаксичних, лексичних та фонетичних особливостей німецького діалогічного мовлення у ситуаціях неформального, невимушеного
спілкування.
Ключові слова: розмовна мова, діалог, діалогічна єдність, еліпс, невербальна комунікація.
Статья посвящена исследованию синтаксических, лексических и фонетических особенностей немецкой диалогической речи в ситуациях неформального, непринужденного
общения.
Ключевые слова: разговорная речь, диалог, диалогическое единство, эллипсис, невербальная коммуникация.
The article is devoted to the research of the syntactic, lexical and phonetic peculiarities of
the German dialogic speech in the situations of natural informal communication.
Keywords: colloquial speech, dialogue, dialogic unity, ellipsis, non-verbal communication.
Розмовна мова – це та мова, якою ми користуємось у щоденному неофіційному спілкуванні для забезпечення комунікативних потреб. Її можна почути в сім’ї, у колі друзів,
у метро, в кав’ярні, на вулиці тощо.
Для розмовної мови, характерними є такі ознаки як неофіційність, невимушеність,
спонтанність, ситуативність, емоційність, безпосередність спілкування, реалізація переважно в усній формі, домінування діалогу.
Діалогічне мовлення як складне та багатоаспектне явище здавна привертає до себе
увагу вчених.
Актуальність викладеного у статті матеріалу визначається спрямованістю сучасної
лінгвістики на вивчення проблем розмовного й зокрема діалогічного мовлення, що використовується у живому повсякденному спілкуванні. Багато мовознавців зверталися
до цієї проблеми, акцентуючи увагу на різних аспектах діалогічного мовлення, зокрема
таких як синтаксис та лексика [1; 2] , граматика [3]. В.Д. Дєвкін аналізує діалог у порівняльному плані, співставляючи німецьку розмовну мову з російською [2]. Крім того,
діалогічне мовлення розглядається як основна сфера реалізації мовної економії [4].
Незважаючи на все це, деякі процеси та явища розмовного діалогічного мовлення
досліджені недостатньо й досі залишається чимало нез’ясованих питань. Зокрема такі
моменти як зв’язність, спонтанність, лаконічність при безпосередньому зоровому й слуховому контакті, високий прагматичний та експресивний потенціал комунікативного
простору діалогу продовжують викликати інтерес мовознавців і потребують подальших
досліджень.
© Завальнюк Л.В., 2011
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Метою цієї статті є опис діалогу як однієї з основних форм реалізації розмовної мови
й визначення граматичних, лексичних, синтаксичних та фонетичних особливостей німецького діалогічного мовлення.
Діалог (гр. dialogos – розмова, бесіда) – форма мовної комунікації, учасники якої обмінюються репліками-висловлюваннями. Розмова виникає у зв’язку з необхідністю повідомити щось іншому, дізнатись від нього про щось, висловити своє ставлення до сказаного, дати відповідь на слова співрозмовника, висловити свої думки, бажання, почуття,
наміри, адже людина потребує спілкування, контактів з іншими людьми, що її оточують,
обміну думками, інформацією і т. д.
Розмовна мова має такі сфери функціонування як монолог, діалог, полілог. Розмовний монолог – це форма невимушеної розповіді, яка звернена до слухача (або слухачів).
Якщо в розмові бере участь кілька осіб, то виникає полілог, який у принципі зводиться до
кількох діалогів, що перехрещуються. Домінуючою формою реалізації розмовної мови
є діалог, який серед інших шляхів обміну інформацією є найпростішим і найпоширенішим. У ньому репліки співрозмовників чергуються, як правило, досить швидко й породжують одна одну. Це спричиняє їх тісний смисловий та структурний взаємозв’язок.
Діалог – це по суті ланцюжок реплік: певна інформація складається в результаті зусиль
двох або більше учасників спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає як слухач і як мовець.
Передача інформації в діалозі здійснюється одночасно по кількох каналах: словесному, інтонаційному, міміко-жестикуляційному та ситуативно-предметному.
Спілкування, як правило, проходить у безпосередньому контакті учасників, добре
обізнаних з умовами, в яких відбувається комунікація. Діалог передбачає зорове сприйняття співрозмовника й певну незавершеність висловлювань, що доповнюються позамовними засобами спілкування (мімікою, жестами, контактом очей, позами співрозмовників). Діалогічне мовлення, як і монологічне, характеризується зверненістю. Умови
реалізації мовлення можуть бути контактними (особиста розмова) та дистантними (розмова на відстані, наприклад по телефону). Якщо при контактній розмові співрозмовники
можуть використовувати міміку та жести як засоби передачі інформації, то при дистантній використовується лише один канал зв’язку – слуховий.
Важливою рисою розмовного діалогічного мовлення є його спонтанність. Діалогічне мовлення, на відміну від монологічного, неможливо точно спланувати наперед, хоча,
звичайно, не виключені випадки, коли мовець заздалегідь готується й обдумує те, що
має сказати. Але, як правило, наше мовлення є непідготовленим. У зв’язку з браком часу
для попереднього обдумування мовець часто вживає кліше, прості примітивні речення,
слова-паразити (заповнювачі пауз), вигуки, жести. Відбір значно полегшується завдяки
високому автоматизму застосування лексичних та граматичних засобів.
В умовах невимушеності, у колі добре знайомих людей часто допускається підвищення голосу, недбалість артикуляції. Крім того, серед «своїх» активізується вживання
колоквіальної, фамільярної, грубої лексики та особливих синтаксичних структур, зростає роль інтонації.
Діалогічне мовлення тісніше пов’язане з ситуацією та є більш динамічним, ніж монологічне. Опора на позамовну ситуацію – одна з яскравих рис розмовної мови. Саме
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тому висока ситуативна обумовленість є однією з найважливіших психологічних особливостей діалогічного мовлення.
Як уже зазначалося, в діалозі мовець не завжди може завчасно продумати форму вираження своєї думки, але тут і не вимагається формальної повноти речення. Ситуація в
даному випадку є однозначною. Якщо у діалозі перша репліка є самостійною, то наступні репліки втрачають смислову самостійність і стають зрозумілими тільки в контексті.
Ситуативним діалогічне мовлення є тому, що часто його зміст можна зрозуміти лише з
урахуванням тієї ситуації, в якій воно здійснюється:
– Müde? – Ja. (ситуативний еліпс).
Допомога ситуації максимально полегшує мовлення. Вплив обстановки може виражатися в тому, що якийсь елемент ситуації умовно «вплітається в речення» і поряд з
чисто мовним конструктивно визначає побудову розмовних фраз. Опора на екстралінгвальне дозволяє мовцям задовольнятися дифузною лексикою, аморфністю чи невираженістю синтаксичних відношень. Тому людині, яка випадково стала свідком чужої бесіди,
буває важко зрозуміти, про що йде мова, через незнання ситуації. Проте розмовна мова,
незважаючи на типовість ситуативної залежності, може містити і більш автономні повідомлення, що не пов’язані з даною темою, наприклад, розповідь про минуле і т. д.
Для розмовної мови закономірною є суб’єктивна забарвленість. Мовець зазвичай не
просто щось об’єктивно констатує, а й виражає свою оцінку, своє ставлення до предмета
розмови, до позиції партнера. У кожному висловлюванні виражається ставлення мовця
до того, що він повідомляє. Це ставлення може бути ніяк не вираженим, тобто нейтральним, але може мати й різні суб’єктивно-модальні значення. Тобто мовець за допомогою
різних мовних засобів акцентує на чомусь увагу, виражає впевненість чи невпевненість
у тому, що він повідомляє, оцінюючи таким чином своє повідомлення. Те, чого він торкається, повинно його влаштовувати чи ні, подобатися чи ні, викликати його позитивну
чи негативну реакцію. За допомогою інтонації, особливої лексики та спеціальних синтаксичних конструкцій виражається суб’єктивна установка того, хто говорить. Навіть
такі, на перший погляд, об’єктивні фрази як «Уже темно» чи «Дощ» вимовляються не
«просто так», а пов’язуються з якимось певним ставленням до цього (здивування, що
так швидко промайнув день; задоволення, що нарешті пішов дощ, чи, навпаки, незадоволення тим, що дощ перебив намічені плани і т. д.). Навіть якщо ставлення мовця до
висловлюваного байдуже, то це підкреслюється за допомогою особливих засобів, а не
подається як саме собою зрозуміле.
Діалогічність як найхарактерніша ознака усного типу мовлення накладає на нього
своєрідний відбиток, що виражається в інтонаційній, лексичній та синтаксичній специфіці.
На думку лінгвістів, специфіка діалогічного мовлення проявляється особливо яскраво у синтаксисі [2: 45; 5: 94].
Однією з найсуттєвіших особливостей розмовного синтаксису є «економність», стислість складу речення. Дослідники розмовної мови одностайно вважають еліптичність
одним із основних принципів побудови діалогічного тексту. В діалозі надлишковим є все
те, що не несе функціонального навантаження або не відповідає функціональному призначенню діалогу. «Опускається все те, що може бути опущеним. Цей принцип економії
діє в розмовній мові на всіх рівнях мовної системи, але особливо яскраво він виявляється
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у синтаксисі. Фактично у розмовній мові майже не вживаються ані повні речення, ні
взагалі повна реалізація валентності слова. І в цьому полягає одна з найяскравіших відмінностей розмовної мови від усіх інших реалізацій мови» [5: 101].
Синтаксична специфіка розмовної мови полягає в тому, що комунікативною одиницею у діалогічному мовленні вважається не речення, а діалогічна єдність, оскільки діалогічна комунікація є результатом зусиль двох партнерів і при цьому як перша репліка,
так і репліка-реакція без взаємного співвіднесення будуть комунікативно незавершеними [3: 14]. Здебільшого це єдність двочленна – питання-відповідь, з підхватом, з повтором і т. д. Проте число реплік, які входять до складу діалогічної єдності, може бути і
більшим. Цей зв’язок реплік є причиною поширеності одночленних речень.
Розмовний синтаксис відзначається своєрідністю. Такі умови реалізації розмовної
мови, як непідготовленість, невимушеність, ситуативність, з особливою силою впливають на її синтаксичну будову. До основних синтаксичних особливостей розмовного стилю мови належать: переважання неповних еліптичних речень простої будови, широке
використання питальних та окличних речень, використання слів-речень (Ja. Nein.):
– Störe ich? – Nein.
У кожній репліці-відповіді опускається все те, що відоме з попередньої репліки чи
мовленнєвої ситуації, та повідомляється те нове, невідоме, що є інформаційним ядром
висловлювання.
Репліки у складі діалогу тісно пов’язані між собою. Цей зв’язок виявляється в інтонації, в логіці побудови діалогу, в залежності структури і змісту репліки-відповіді від
попередньої репліки, наприклад:
– Du bist doch auch neun Jahre alt? – Запитує Луїза.
– Ja. – Лотта киває. – Am 14. Oktober werde ich zehn.
Луїза випрямляється. – Am 14. Oktober?
– Am 14. Oktober.
Луїза нахиляється вперед і шепоче: Ich auch! (Kästner).
Діалог властивий усній формі мови. Реалізації діалогічної мови сприяють обставини, в яких вона проходить, інтонація, міміка, жести.
Структура реплік розмовного діалогу суттєво відрізняється від структури монологу
літературної мови. Якщо для монологу властивими є складні речення, наприклад: Ich
nehme dieses Buch, weil es mir gefällt, то діалогічні висловлювання здебільшого оформлені як речення простої будови: Ich nehme dieses Buch. Es gefällt mir. Розмовні структури
відрізняються від стилістично нейтральних одночасною зміною і складу, і синтаксичних
відносин. Порівняймо: Morgen wird es zu spät sein. → Morgen? Zu spät! Тут скорочення
службових елементів es wird sein супроводжується зростанням ролі інтонації.
Крім того, – і це найголовніше – реплікам властиві різноманітні фонетичні скорочення, порушення синтаксичних норм, незвичне слововживання тощо.
Проте розмовне мовлення не є чимось хаотичним та безсистемним, воно характеризується певними нормами та мовними засобами і будується за своїми законами, що не
завжди збігаються з нормативними правилами. Спрацьовує закон економії мовних засобів – звідси багатство та різноманітність модифікацій фонем. Швидкий темп, мінімальне напруження органів мовлення зумовлюють спрощення вимови (Tschuldigung замість
Entschuldigung), різні види асиміляцій (ham замість haben), випадіння окремих звуків та
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складів у ненаголошених елементах (sie sehn, ich hab), злиття в одне слово різних частин
мови (willstes замість willst du es; hastes замість hast du es; biste замість bist du).
Усне мовлення дає винятково різноманітну гаму еліпсів, зберігаючи тільки найважливіші акустичні характеристики мовлення, актуальні для правильного його сприймання. Для розмовного стилю характерним є вживання фонетичних еліпсів у привітаннях:
Guten Abend [na:mt].
Таким чином, діалогічне розмовне мовлення характеризується частими відступами
від норми. Причини цього полягають у прагненні до спрощення мовленнєвої діяльності
та в прагненні якнайшвидше знайти найбільш адекватне вираження відтінку нашої думки в певній ситуації.
Для монологічного літературного мовлення відступи від норми не властиві або властиві значно меншою мірою.
Л.В. Щерба підкреслював, що в діалозі, тобто при коротких репліках, ситуація, жест,
вираз обличчя, інтонація – все це настільки допомагає взаєморозумінню, що слова та
їхні форми перестають відігравати скільки-небудь суттєву роль у цьому процесі [6: 116].
Отже, для успішного діалогічного спілкування важливими є не лише лексичні й просодичні засоби оформлення реплік, але і вплив екстралінгвальних факторів на подальший розвиток акту комунікації.
Хоча в побутовому діалозі зазвичай бувають відсутні деякі члени речення, це не заважає взаєморозумінню:
– Schon zurück? – Ja.
Л.В. Щерба зазначав: «Ніякі відступи від норми не страшні у розмовному мовленні;
їх буквально ніхто не помічає – ні мовець, ні слухач. У монологічному мовленні вони
немислимі» [6: 116].
У стилістично зниженому розмовному мовленні як варіанти репліки-реакції можуть
вживатися еліптичні інфінітивні конструкції типу:
– Was macht ihr denn hier? – Schlafen. (Richter)
Німецьке питальне речення, як відомо, оформляється за допомогою інтонації, порядку слів і питальних слів. Загальновідомо, що основною ознакою питального речення
без питального слова є препозиція особової форми дієслова: Kommst du? Verstehst du
das? Для розмовного діалогічного мовлення питання з прямим порядком слів є так само
нормативними, як питання з препозицією дієслова. У них порядок слів такий як у розповідному реченні. На питальний характер вказує лише питальна інтонація, пор.:
– Du bist einverstanden?
– Selbstverständlich.
Мовець припускає, що співрозмовник підтвердить його припущення:
Характерною і яскравою особливістю діалогічного мовлення є його емоційна забарвленість. Справжній діалог містить репліки подиву, захоплення, оцінки, розчарування,
незадоволення та ін. Тому для розмовної мови характерною є емфаза (від гр. emphasis
– виразність), тобто напруження мовлення, підсилення його емоційної виразності, виділення якогось елемента висловлювання за допомогою інтонації, повтору, синтаксичної
позиції і т. д.
– Ich habe deine Frau gesehen.
– Meine Frau? Unmöglich. Ist doch verreist.
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Тут емоційна реакція виражена за допомогою інтонації, повтору та лексики. У діалозі часто вживаються перепитування, повтори:
– Hast du schon gehört? Christian wird Deutschlehrer.
– Christian? Christian und Lehrer? Das hätte ich mir nie träumen lassen.
У німецькій мові емфаза виражається переважно за допомогою фразового наголосу. Проте, крім фонетичних, у мовленні є великий арсенал лексичних та граматичних
засобів, що слугують для створення емфази. Передусім це експресивна лексика, тобто
прикметники, прислівники, іменники, які уже за своїм змістом емоційні й можуть виражати як позитивну: Wunderbar! Toll! Klasse! Großartig! Fein! Süß! Super!, так і негативну
оцінку: Dumm! Unsinn! Blödsinn! (salopp), Saumäßig! (vulg.)Mist (salopp).
– Ist es nicht herrlich hier?
– Wunderbar.
Проте варто мати на увазі, що лише при певному фонетичному оформленні вони
будуть достатньо виразними, оскільки саме слово лише потенційно містить емоцію, яка
не може бути повністю вираженою без відповідної інтонації:
– Kommst du mit baden?
– Bist du denn wahnsinnig? Das Wasser ist doch noch eiskalt!
Підвищеною емоційною насиченістю характеризуються також фрази, що містять у
своєму складі вигуки: Oh, schöner Tag! Oh! Das ist schade! Pfui der Schande! Взаємодіючи
з інтонацією, вигуки сприяють конкретизації ставлення мовця до висловлюваного, виражаючи при цьому цілу гаму почуттів: захоплення, здивування, розчарування, іронію,
тощо. Зазвичай у писемній мові окличні вигуки супроводжуються знаком оклику чи знаком питання. А в усному мовленні вони виділяються особливим тоном і тембром голосу.
Подібно до вигуків модальні слова (gewiss, vielleicht, kaum, leider, erstaunlicher,
hoffentlich) набувають у розмовній мові різних емоційних значень:
– Habt ihr Hunger gehabt?
– Gewiss. Oft. Und ob! (Seghers)
Як показують дослідження, сучасна німецька мова має у своєму розпорядженні великий арсенал часток, які надають висловлюванню різноманітних відтінків суб’єктивної
модальності. Мовлення й діалог, позбавлені часток, звучать неприродно і сухо. Шарль
Баллі підкреслював, що «в окличній частці емоція знаходить матеріальну точку опори і,
досягнувши найвищого напруження, може цілком витіснити логічний зміст висловлювання…» [7: 352].
Ще один різновид невербальної комунікації формується тим, як ми вимовляємо слова. Мається на увазі інтонація, модуляція голосу, плавність мови і т.п. Як відомо з досвіду, те, як ми вимовляємо слова, може істотно змінювати їхній зміст. Фраза Was für ein
Mensch! залежно від тембру голосу може означати як позитивну, так і негативну оцінку:
яка прекрасна (чи погана) людина! За допомогою тембру короткій фразі можна надати
цілком протилежного значення. Так, наприклад, слово Danke може виражати як просту
вдячність, висловлену ніби мимохідь, з мінімальною емоцією, так і глибоку щиру вдячність. Це саме слово може виражати і злу іронію, якщо воно вимовлене з іншим тембром,
з «іронією в голосі».
Згідно з дослідженннями, значна частина мовної інформації при обміні сприймається не через слова, а через мову поз, жестів і звучання голосу: 55% повідомлень сприй167

мається через вираз обличчя, пози і жести, а 38% — через інтонації і модуляції голосу.
Звідси випливає, що всього 7% залишається словам, сприйнятим одержувачем, коли ми
говоримо. Це має принципове значення. Іншими словами, у багатьох випадках те, як ми
говоримо, важливіше, ніж слова, які ми вимовляємо.
Хоча вербальні символи (слова) — основний наш засіб для кодування ідей, призначених до передачі, ми використовуємо і невербальні символи для трансляції повідомлень.
Дослідження доводять, що невербальні сигнали несуть значно більше інформації, ніж
вербальні, і у випадку, якщо сигнали не збігаються зі словами, люди покладаються на
невербальну інформацію, віддаючи перевагу їй, а не словесній.
Невербальні компоненти відіграють важливу роль у діалозі, адже ми розмовляємо не
лише за допомогою слів. У невербальній комунікації використовуються будь-які символи, крім слів. Найчастіше невербальна передача відбувається одночасно з вербальною і
може чи підсилювати, чи змінювати зміст слів. Жести, міміка, інтонація іноді означають
набагато більше, ніж слова.
Співвідношення вербальних і невербальних засобів, як показують дослідження [8:
51], може бути найрізноманітнішим і залежить від конкретних параметрів ситуації, від
характеру комунікативно співвіднесених намірів співрозмовників. Відзначимо, що неофіційний діалог більшою мірою визначається немовними елементами комунікативної
ситуації, тому для стороннього конкретний зміст діалогу недоступний, оскільки мовці
можуть до мінімуму скоротити мовну частину інформації, компенсуючи це невербальними, дейктичними та іншими засобами.
Отже, паралінгвістичні засоби виникають на різних етапах комунікації, доповнюючи
вербальне повідомлення, заміщаючи пропущений вербальний компонент чи комбінуючись з вербальними засобами. Їх поява в процесі спілкування не випадкова, і є цілий ряд
ситуацій, у яких мовець надає перевагу невербальним засобам, наприклад:
– Wohin ist der Vater gegangen?
– Dahin. (Хлопчик показує напрям, у якому пішов батько).
Отже, підсумовуючи зауважимо, що у мові все взаємопов’язане. У процесі комунікації в розмовній мові важливу роль відіграє лексичний склад, синтаксична структура
та змістове (смислове) наповнення фраз, які до того ж нерідко виражають різні емоційні
значення. Крім того, суттєву роль відіграє контекст, тобто зв’язки з попередніми і наступними репліками. Слід зауважити, що роль названих вище засобів у різних ситуаціях
спілкування неоднакова. Так, у одних випадках провідну роль можуть відігравати лексико-синтаксичні засоби, а інтонаційні виступати як супровідний засіб, в інших ситуаціях,
навпаки, інтонація та смислові зв’язки будуть основними.
Інтонація, як відомо, виконує у мові дві функції – синтаксичну та емоційну: з одного боку, вона є однією з основних умов для утворення речення, з іншого – вона є також
одним із провідних засобів вираження емоційного значення у висловлюванні. Таким чином, при проведенні аналізу діалогічного мовлення необхідно враховувати взаємозв’язок
усіх чотирьох засобів: синтаксису, лексики, інтонації та смислових зв’язків.
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У межах терміносистем незмінно відбувається планова систематизація, а саме упорядкування згідно з відповідною організацією та категоризацією сфери науки й техніки,
унормування та кодифікація, тобто приведення у відповідність до наявних у мові норм,
уніфікація – приведення у відповідність змісту терміна до позначених понять, усунення
варіантності й стандартизація, тобто приведення до стандартів терміносистем, зазначає
О.О.Селіванова [Селіванова: 667]. А.Баранов звернув увагу на те, що «сьогодні в світі
налічується понад 20 тисяч термінологічних стандартів, особливі стандарти з організації терміносистем розробляються не лише на державному й міжнародному рівнях, а й
окремими компаніями та фірмами. У цих умовах стандартизація й уніфікація термінів
і терміносистем постає не лише як наукова, а й як практична, промислова задача» [цит.
за Селіванова: 667]. Саме тому у ХХІ столітті значно зріс інтерес до укладання перекладних словників із різноманітних напрямів науки та техніки. Адже англо-українські й
українсько-англійські термінологічні словники дають можливість фахівцям правильно
перекладати науково-технічну літературу з однієї мови на іншу. В.Друзюк, Т.Ярмощук
виділяють три основні етапи становлення національної стандартизованої науково-технічної термінології, а саме: 1) лексикографічний етап на якому, укладаються термінологічні та перекладні словники з певних галузей знань; 2) етап усталення термінології,
на якому запропонована у лексикографічних джерелах термінологія набуває визнання
фахівцями й широкого застосування; 3) етап устандартизування термінології, на якому
розробляються й запроваджуються термінологічні стандарти [Друзюк, Ярмощук: 49].
Перекладачам і фахівцям певних науково-технічних сфер дуже потрібні посібники й довідники, де б спеціально розглядалася термінологія різних галузей. Подані перекладні
термінографічні джерела охоплюють початок XXI століття, а також є різноплановими за
широтою досліджуваних терміносистем.
1. Англійсько-український та українсько-англійський словник сфери економіки й
бізнесу: Для студ. екон. спец. / Київський національний економічний ун- т; Криворізький економічний ін-т / Л. С. Коржова (уклад.). — К. : Видавничий дім «Науковий світ»,
2005. — 121с.
2. Англійсько-український тлумачний словник термінів з бухгалтерського
обліку=English-Ukrainian glossary on accounting / Рівненський держ. технічний ун- т / І.
Д. Лазаришина (уклад.). — Рівне, 2001. — 166с.
3. Англо-український дипломатичний словник: Понад 26000 слів і словосполучень /
Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / І. С.
Бик (ред.), О. М. Антохів-Сколоздра (упоряд.). — К. : Знання, 2006. — 579с.
4. Англо-український навчальний словник для спеціальності «Облік та аудит» /
Укоопспілка; Львівська комерційна академія / В.С. Рудницький (ред.), А.М. Синявська
(уклад.). — Л.: ЛКА, 2006. — 83с.
5. Англо-український словник з бізнесу: Понад 18 тис. термінів і термінол. словосполучень / Надія Михайлівна Семко (ред.), Н. М. Семко (уклад.). — Л. : Оріяна-Нова,
2006. — 317с.
6. Англо-український словник з бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та банківської справи: 15 000 слів та словосполучень / В. І. Кушнерик (упоряд.). — Чернівці :
Книги-ХХІ, 2007. — 380с.
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7. Англо-український словник з механізації сільського господарства: навч. посібник
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ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ГОВІРКИ
У МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ АРЕАЛІ
У статті досліджено лексико-граматичні розряди, граматичні категорії та парадигматику іменних частин мови на підставі свідчень діалектного макротексту української говірки, яка функціонує у мультилінгвальному ареалі межиріччя Дністра і Дунаю.
Автор доводить, що граматична система говірки є стійкою щодо впливу інших мов й
зберігає свою автентичність.
Ключові слова: говірка, діалектний текст, граматична форма, граматична категорія, інтерференція.
Статья посвящена исследованию лексико‑грамматических разрядов, грамматических категорий и словоизменения именных частей речи на основе диалектного макротекста украинского говора, функционирующего в мультилингвальном ареале междуречья
Днестра и Дуная. Автор доказывает, что грамматическая система говора является
стойкой к влиянию других языков и сохраняет свою идентичность.
Ключевые слова: говор, диалектный текст, грамматическая форма, грамматическая категория, интерференция.
The article deals with a description of the morphological system of an individual Ukrainian dialect spoken in the area between the Danube and the Dniester rivers based on the dialectal macro texts. The author proves that the grammatical system of the dialect is determined by
the historical development of the Ukrainian language rather than the influence of neighboring
dialects.
Key words: dialect, dialectal text, grammatical form, grammatical category, interferention.
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Межиріччя Дністра і Дунаю – територія південної частини Одеської обл. України –
ареал, який «щодо мови становить складний, строкатий континуум» [1: 3], оскільки у
ньому функціонують говірки та літературні мови різних мовних сімей, груп й підгруп,
що характеризуються диференційними типологічними особливостями. У цій зоні у діалектній формі співіснують українська, російська, болгарська, румунська, гагаузька національні мови. За генеалогічною класифікацією ці мови належать до різних сімей – індоєвропейської (українська, російська, болгарська, румунська) та тюркської (гагаузька),
до різних груп – слов’янської (українська, російська, болгарська) та романської (румунська), а також огузької групи тюркської сім’ї (гагаузька), до різних підгруп однієї групи
– східнослов’янської (українська, російська) та південнослов’янської (болгарська).
Однак вони, представляючи різні сім’ї, групи й підгрупи мов, мають й спільні риси
(за іншими класифікаціями можуть відноситись до одного типу). Відповідно до фонетичної та фонологічної типології усі аналізовані мови є фонемними консонантними,
а відповідно до синтаксичної – номінативними. Усі досліджувані мови є морфемними
(афіксальними), проте більшість з них – флективні (українська, російська, болгарська,
румунська), меншість – аглютинативні (гагаузька). За ступенем синтетичності / аналітичності у регіоні репрезентовано флективні мови синтетичного типу (українська і російська), а також мови аналітичного типу (румунська і болгарська).
Ці мови відрізняються й суспільно-політичним статусом. Окрім діалектної форми,
на території межиріччя Дністра і Дунаю літературну мають українська, російська, болгарська, румунська мови. Гагаузька ж функціонує тільки у діалектній формі, статус молдавської (румунської) мови у регіоні залишається невизначеним.
Аналізовані говірки об’єднує й той факт, що усі вони є, певним чином, відірваними
від ареалів їх основного функціонування, переселенськими і первинно співіснують у
ситуації українсько-російського полілінгвізму.
Найбільш розгалужено у типологічному відношенні в ареалі функціонують болгарські говірки, оскільки вони репрезентують аж чотири діалекти – північно-східний, південнобалканський, підбалканський, східнофракійський, які, у свою чергу, реалізуються
у кількох говорах (чушмелійський, чійшийський, вільшанський, балканський о-говір та
ъ-говір тощо).
Три діалектні різновиди у межиріччі Дністра і Дунаю представляють румунські говірки: перехідні говори з «мунтянськими» рисами, перехідні говори з рисами «центральних» румунських говірок, змішані говори, що мають ознаки як першого, так і другого
типів.
Гагаузькі говірки у цій зоні виявляють ознаки двох діалектів – чадирлунзько-комратського та вулканештського. Українські та російські говірки ареалу представляють по
одному типу говорів. Українські – степовий південно-східного наріччя, а російські – південноросійський говір старообрядців-липован.
Розгляд структурних рис говірок різних за походженням мов дозволяє відзначити,
що упродовж свого багаторічного функціонування у цьому ареалі вони набули спільних
ознак, зокрема у фонетиці, морфології, синтаксисі. Особливо це стосується українських
та російських говірок, саме тому й подекуди серед українських діалектологів лунають
розмови про те, що ніби тут немає «справжньої» української мови, а якийсь «суржик».
Поділяючи думки П. Ю. Гриценка [1], відзначимо, що взаємодія і трансформація гові176

рок у межиріччі Дністра і Дунаю урівноважуються тенденціями збереження архаїки і
автентичності кожної говірки. На підтвердження висунутої тези представляємо опис
граматики іменних частин мов української степової говірки межиріччя Дністра і Дунаю
с. Шевченкове (стара назва Кара-Махмет) Кілійського району Одеської області як одного з найбільших осередків у ареалі, де компактно проживають українці. Це наддунайська
говірка, яку давніше досліджували А. М. Мукан [2; 3], В. П. Дроздовський [4], Т. П. Заворотна [5]; інформацію про неї подано й в загальнонаціональному атласі [6: т.3: ч.2: н.п.
224].
П. Ю. Гриценко відзначає, що сьогодні слов’янська діалектологія зробила дуже важливий крок до текстоцентризму, коли, шануючи записи за спеціальними програмами,
основним джерелом інформації визнається текст [7]. Причому, якщо раніше тексти записували з дидактичною метою, для того щоб студент міг знайти якісь диференційні
ознаки, то наразі дидактичне чи просто ознайомлювальне спрямування переросло у цілеспрямовану фіксацію макротекстів. Українські діалектологи розпочали серію нових
праць, коли саме на базі достатньої, досить докладної сукупності опрацьованих діалектних текстів можна абсолютно інакше подивитися на ту діалектну систему, яка вивчається. Підкреслимо, що хоча попередники граматисти-діалектологи й використовували
діалектні тексти, проте це використання мало принагідний, нерегулярний характер, а
самі тексти були радше мікротекстами.
Мета представленої статті – описати й проаналізувати граматику іменних частин
мови української говірки у полілінгвальній ситуації на базі макротексту без додаткового
залучення інших джерел інформації.
Виходячи з окресленої мети, у роботі використано такі прийоми дослідження діалектної граматики:
1) прийом “діалектної текстографії”, що полягає у використанні як джерела лінгвального матеріалу винятково значних за обсягом діалектних текстів (у статті використано
мегатекст довжиною 59 787 слововживань), які становлять невимушені оповіді з мінімальним втручанням експлоратора;
2) прийом “інваріантної моделі-матриці”, що використовується для повноти виявлення усіх елементів граматичної системи, запобігання пропускам елементів структури;
3) прийом “функціональний підхід”, який передбачає аналіз від значення до форми (а
не тільки від форми до значення), актуалізацію у діалектологічних студіях понять центр
і периферія, лакунарність, функціональне навантаження, семантика граматичних категорій;
4) прийом “статистичне опрацювання текстів”, яке використовується для встановлення центрального чи периферійного статусу граматичного класу слів (частин мови,
лексико-граматичних розрядів та словозмінних класів), їх ієрархії, статусу граматичної
форми.
Зауважимо, що з-поміж іменних частин мови найактивніше у мовленні носіїв говірки
функціонують іменники (21,9% від усіх слововживань у корпусі текстів) та займенники
(13,7%), співвідносні з іменником, прикметником і числівником; прикметники (2,4%) та
числівники (1,7%) творять периферію іменного сегмента граматичної системи.
На тлі типових, поширених у літературній мові та інших діалектах явищ у словозміні
іменних частин мови в опорі на текст виявлено й специфічні феномени: а) які стосуються
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розподілу іменників між типами відміни; б) що пов’язані з особливостями відмінювання
форм; в) функціональну лакунарність як маркер діалектної словозміни.
Парадигматиці іменних частин мови властива уніфікація. В іменника вона виявляється: а) у міжпарадигматичних переходах, пов’язаних з хитанням у роді – набуттям рис
іншого словозмінного типу в усіх відмінках (|л’ітра, |н’егра) або лише у частині відмінків (ку|пити мо|рожеину), а також зумовлених змішуванням типів (|ночоуйу, меи|дал’іў) й
підтипів відмінювання (зеим|л’ойу, на ко|н’ов’і); б) у тенденції до вирівнювання числових
парадигм іменників, що у літературному стандарті характеризуються як singularia tantum
та pluralia tantum (т|ранспорт – транспор|ти); в) у відмінюванні іменників іншомовного
походження, абревіатур та інших, що в літературній мові кваліфіковано як незмінювані
(к’і|на неи |було; буў у ен|тес’і). Функціональні взаємовпливи та змішування притаманні І і ІІ типам відміни (скарла|т’ін буў, та|ка п|ризв’іс’ка), ІІ і ІІІ типам відміни (та|ка
|
роск˙іш – та|кого |роскошу), І і ІІІ типам відміни (ши|нел’а, кро|ват’а), ІІ і ІV типам відміни (кур|чом замість кур|чам) субстантивів; іменниковим відмінковим грамемам наз. в.
і кличн. в. (|мамо |кажут’); род. в. і наз. в. / знах. в. (|тан˙ц’і неи‿з|нала), род. в. і дав. в. (неи
п|рот’іў |богоув’і), род. в. і місц. в. (ро|билие у су|с’ідах); знах. в. і наз. в. (оштрафу|вали
|
мати), знах. в. і род. в. (|дайте |кохточки), знах. в. і місц. в. (пос|тавиет’ |банки на но|гах);
орудн. в. й знах. в. (|йіздила за ку|сок); місц. в. й знах. в. (шит’ на ма|шинку), кличн. в. і
наз. в. ( |баба!).
У прикметниках, прикметникових займенниках, порядкових числівниках уніфікація
зумовлена передусім розмитістю поляризації за твердістю / м’якістю кінцевого приголосного основи (кол|хозн’ім шо|фером, ота|к’ій‿о, у ш’іздеи|с’ат’іх го|дах); у прикметниках
– взаємодією повних форм якісних і відносних прикметників та коротких форм наз. в.
однини присвійних ад’єктивів (б|ратовий вл’іс’і|п’ет замість братів велосипед); у займенниках – взаємодією відмінкових грамем род. в., дав. в. та місц. в. в особових займенниках (ка|жу йі|йі; на йі|йі пал’|то) та взаємодією словозміни вказівних прономенів той,
цей і прикметникових займенників (|тойі, |ц’ойі у позиції тієї, цієї). Словозміна позначена уніфікацією відмінювання порядкових числівників, прикметникових займенників за
прикметниковим типом, що реалізується у спільному для них змішуванні флексій твердої та м’якої групи у наз. в. однини ч. р. (дво|йур’ідн’ій, йа|к’ій, |сорок п|йат’ій), род. в.,
знах. в., дав. в. та місц. в. множини (ба|гат’іх, у ш’ід’і|с’ат’іх, моло|д’ім, т’іх, ота|к’ім);
у функціонуванні флексій: -ом у місц. в. однини ч. р. (у п|рошлом, во вто|ром, у том) та
-его у род. в. однини ч. р. (пос|л’едн’его, і|нач’его).
На словозміну впливають фонетичні процеси: палаталізація /р/ (наз. в. множини –
х|мар’і, знах. в. множини – двоу|р’і), ствердіння /ц’/, /т’/, /с’/ (наз. в. множини – ти, ци,
у|си). Граматиці іменних частин мови притаманні архаїчні риси: субстантивні форми
наз. в. множини у позиції знах. в. множини у назв істот (доу|йіти ко|рови); форми род. в.
ІІІ відміни з флексією ‑и (з|лости, |пакости); нестягнені прикметникові форми наз. в.
ж. р. (|тонкайа) та множини (дво|йур’ідн’ійі); форми дав. в. займенників йа (мн’і) та в˙ін
(йе|му); стягнені форми род. в. та орудн. в. вказівних займенників (|тойі, |тойу); форми
двоїни іменників ч. р. ІІ відміни при числівниках два, три, чо|тири (два б|рата, три
дн’а, чо|тир’і ча|са); збереження давньої іменникової ‑ ъv - основи (|церкова, у |церков’і).
Дослідження граматики іменних частин мови на підставі діалектного тексту уможливило виявлення таких досі не описаних або інакше інтерпретованих елементів гра178

матичної системи говірки с. Шевченкове: іменник, що вживається разом з топонімом,
може не узгоджуватися з останнім (у |городт К˙іл’і|йі); іменник, що позначає сукупність,
може узгоджуватися з дієслівним присудком у множині (потан˙ц’у|вали моло|д’ож); у
род. в. однини ч. р. іменників – назв неістот ІІ відміни може виступати закінчення -а
(об|мазували при|ч˙ілка), що розширює інформацію про поширення цих форм, подану в
«Атласу української мови» [6: т.3: ч.2: н.п. 224]; у дав. в. однини назв неістот с. р. ІІ відміни, окрім закінчення ‑у (|сон˙ц’у) – закінчення -ов’і (пра|в’іт’ел’ствов’і питчи|н’авс’а); у
знах. в. однини ч. р. назв істот ІІ відміни – флексія ‑Ø (беи|рут’ за |первий боу|йарин); форми знах. в. множини назв неістот ІІ відміни можуть збігатися з род. в. множини (ота|ких
бу|кет’іў цв’і|т’іў при|воз’ат’); в орудн. в. однини ж. р. іменників ІІІ відміни на тлі менш
вживаних флексій -ойу (пу|т’ойу) та -у (|ос’ін’йу) зафіксовано флексію ‑ійу й відсутність
подовження кінцевого приголосного основи (|сол’ійу, |ноч˙ійу); у род. в. ж. р. прикметників, окрім флексії ‑ойі (моло|дойі), – закінчення -ейі (дво|йур’ідн’ейі), у місц. в. однини
ч. р. прикметників, прикметникових займенників, порядкових числівників, окрім флексій ‑ому, ‑ім (на к˙ір|п˙ічному за|вод’і; у шіздеи|с’ат’ім го|ду; на т’ім |мест’і) – закінчення
‑ом, а у род. в. однини ч. р. прикметників та прикметникових займенників, окрім флексії
‑ого (во|йеного, та|кого) –  ‑его; наявні форми двоїни іменників ж. р. І відміни у поєднанні з числівником два (дв’і сиіст|р’і); у наз. в. множини прикметників відбувається
ствердіння основ (дур|ни за|кони); займенник с˙|т’іл’ки, с˙|т’і’ки, с˙|т’і’ко може мати й
значення ‘скільки’ (с˙|т’іки тоу|б˙і год?).
Застосування інваріантної моделі-матриці свідчить, що для опису діалектної словозміни іменника (за винятком ІV відміни), прикметника та займенника можна використати традиційну класифікацію типів відміни з підтипами (хоча поляризація підтипів за
твердістю / м’якістю кінцевого приголосного основи може нівелюватися). Числівниковим формам як фрагменту граматичної системи говірки властива некомплектна та лакунарна або змішана з іншими частинами мови система відмінювання простих нумеративів (хо|дили до с’ім к|лас’іў; прац’у|вала із |девйат’ |рок˙іў); відсутність парадигматики
складних та складених кількісних числівників (поро|биў у кол|хоз’і до ш’ід’і|с’ат год;
мо|йа |баба до дев’а|носто ч’еи|тир’і |годи |жила); відмінна від літературного стандарту
словозміна порядкових числівників (ро|дилас’а у |тис’ачу деив’а|цот т|риц’ат’ с’ід’|м’ім
го|ду) за наявності розгалуженої словозмінної системи у літературній мові.
Іменним частинам мови говірки притаманна лакунарність, що виявлена у низці типів
словозміни та грамем (дав. в., орудн. в., місц. в., кличн. в.), найширше – у відмінюванні
іменників колишніх ‑n- та ‑t‑ основ (ІV відміна), незмінюваних іменниках, складних та
складених числівниках. Зауважимо, що тенденцію до невідмінювання таких іменників в
українських говірках відзначили В. М. Пачева [8] та К. Д. Глуховцева [9], а С. П. Бевзенко відзначає, що «у ряді південно-західних діалектів, зокрема в галицько-буковинських і
карпатських говорах, числівники на позначення сотень рідко коли відмінюються»; «у переважній більшості карпатських говорів, зокрема середньокарпатських, числівники 200900 зовсім не відмінюються» [10: 118–119]. Таким чином, у діалектній мові відчутним є
процес втрати парадигматики іменниками й нумеративами цього типу, що підтверджує й
аналіз морфологічної системи говірки с. Шевченкове.
Отже, тексти засвідчили, що граматична система іменних частин мови досліджуваної
говірки, де центральним є іменник, зберігає архаїчні риси (|пасти |кон’і) та зазнає впли179

ву фонетичних чинників (двоу|р’і); морфологію цих частин мови передусім визначають
такі феномени, як уніфікація, що виражається у функціональній взаємодії словозмінних
типів, підтипів, грамем, варіантності форм тощо, а також функціональна лакунарність.
Специфіку граматичної системи української говірки межиріччя Дністра і Дунаю
с. Шевченкове визначає більшою мірою історичний розвиток української мови, ніж
вплив інших говірок, зокрема російських. Це підтверджують виявлені властиві лише
українській мові такі граматичні риси як наявність кличн. в. в іменників І та ІІ відміни (|мамо, |д’іду); закінчення -ов’і, ‑ев’і у формах дав. в. та місц. в. однини іменників
чоловічого роду ІІ відміни, причому як у назв істот, так і у назв неістот; особливості
творення порядкових числівників пйатдеи|с’атий – в’іс’імдеи|с’атий; безособові форми
на но‑, то‑ (|с’іно с|кинуто; у к|ниг˙і на|писано) тощо. Інтерференція з іншими говорами
наявна, однак її роль не є провідною, адже впливи російських, румунських, болгарських
говірок спостережено переважно на лексичному рівні (от|л’ічно, бу|жора, |вада). Певну роль відіграє побутування говірок в усномовній формі. Значною мірою особливості
граматики зумовлені новоствореним характером говірки, що відображає наявність у її
мовній системі елементів граматичної будови говірок північного, південно-західного та
південно-східного наріч.
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КАТЕГОРІЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ У СИСТЕМІ
СИНТАГМАТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВИБІР
СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИСЛОВЛЮВАННЯ
(на матеріалі англомовних публічних політичних виступів)
У статті досліджується роль категорії експресивності в публічних політичних
виступах з точки зору системи синтагматичних зв’язків та її вплив на вибір синтаксичних засобів висловлювання. Ступінь експресивності акта комунікації залежить від
ситуації спілкування, контексту, екстралінгвістичних факторів, а також від уміння
користуватися лінгвістичними експресивними засобами з боку того, хто робить публічний виступ.
Ключові слова: акт комунікації, прагматика, експресивність, синтаксичні засоби,
публіцистичний стиль.
Статья посвящена исследованию роли категории экспрессивности в публичных политических выступлениях с точки зрения системы синтагматических связей, а также
ее влияние на выбор синтаксических средств выражения. Степень экспрессивности
акта коммуникации зависит от ситуации общения, контекста, экстралингвистических
факторов, а также от умения выступающего использовать экспрессивные лингвистические средства в высказывании публицистического политического характера.
Ключевые слова: акт коммуникации, прагматика, экспрессивность, синтаксические средства, публицистический стиль.
The article deals with the analysis of the functioning of the category of expressiveness in
public political texts, which is rendered with the help of linguistic means, namely syntactical
structure, with an objective of rendering some definite specific information. The act of communication in public speeches is viewed as taking place in the conditions of complex correlation
of many fаctors, both linguistic and extralinguistic, including the syntagmatic level. Syntactical
structure of public political texts is analyzed.
Key words: communication, pragmatics, expressiveness, syntax, public speeches.
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Загально визнаним є твердження, що завдання того, хто виступає перед аудиторією, полягає не тільки у тому, щоб подати інформацію, але й подати її з певних намічених позицій, запевнити аудиторію в об’єктивній правильності своєї точки зору. Така
прагматична мета може бути досягнута в результаті взаємодії двох функцій, які властиві
публіцистичному стилю як мовному явищу в цілому та публічним виступам зокрема:
інформативній функції та функції впливу. Функція впливу публіцистичного стилю забезпечується високим ступенем використання експресивних засобів, втілення яких у
мові знаходить різноманітні форми. Автори даної статті досліджують функцію впливу
з точки зору лінгвістики, не зосереджуючись на психології, логіці, філософії та інших
суміжних сферах знання. Багато дослідників розглядають надання оцінки висловлюванню з боку комунікантів під час усного спілкування як певний різновид пізнавальної
діяльності, оскільки у гносеологічному плані будь-який пізнавальний акт виражає ставлення суб’єкта до об’єкта, тобто містить акт оцінювання [1: 39-40]. В той же час, саме
оцінювання, яке одночасно є в різних мірах суб’єктивним та об’єктивним, виявляється
як когнітивним, так і прагматичним.
У наукових працях, що з’явились останнім часом, міститься докладний опис елементів категорії експресивності. Дослідники зауважують на відсутність згуртованості
у термінологічному апараті цієї категорії. У дослідженнях, що присвячені категорії експресивності, докладно аналізуються погляди попередників на „інтенсивність”, „афективність” та „експресивність” (Г.Аданка, Ш.Баллі, Ж.Вандрійеса, Ж.Серруса), і на цьому
ґрунті висловлюються нові міркування з цього приводу [2; 3].
Людське мовлення, якому притаманні образність, емоційність й експресивність, найбільш яскраво представляє ці якості у сфері масової комунікації. Експресивні елементи
властиві не тільки мові художньої літератури, але й мові ораторів, адже промова суспільного діяча, яка виголошена експресивно, підкоряє собі увагу слухача своєю силою, що
яскраво і невідворотно впливає на аудиторію. Передумовою експресивності будь-якої
промови є її функціонування у якості міцного знаряддя впливу на сприйняття адресата,
тобто виконання нею прагматичної функції. Тому видається правомірною думка вчених,
які гадають, що елементи експресивності треба шукати у формах, що мають цільову настанову навмисного впливу.
Виявляється доцільним з погляду на мету даної роботи зупинитись на розумінні
лінгвістичної експресивності як виду специфічного зовні спрямованого висловлювання, особливо підкреслюючи та намагаючись оцінити та виміряти його інтенсивність і
силу впливу на слухачів. У даному випадку категорія експресивності розглядається у
прагматичному плані як збільшення сили впливу того, що вимовлене, як посилення комунікативного наміру того, хто говорить [4: 11]. Експресією у мовленні є все, що робить
його більш яскравим, впливовішим, глибоко вражаючим. Предметом дослідження є спосіб втілення категорії експресивності за допомогою синтаксичних засобів, а об’єктом
– англомовні публіцистичні виступи сучасних політичних діячів (зафіксовані у пресі та
Інтернеті).
Згідно з метою, що поставлена авторами статті, видається більш лінгвістично виправданим вживання терміну «експресивність», оскільки він охоплюють як емоційну,
так і логічну експресивність, тоді як термін «афективність» у більшій мірі підходить для
вираження емоційної експресивності, тобто є більш вузьким. До того ж, під час виголо182

шення публічної промови виступаючий не просто повідомляє яку-небудь інформацію,
але й закладає свою оцінку щодо теми промови, висловлюючи емоції, почуття, впливаючи на аудиторію у бажаному напрямку. Як зауважує Р.О.Будагов, „у будь-якій комунікації
завжди є «шматочок» нашої думки чи нашого почуття” [5: 251].
Функціонування засобів мови, що реалізуються у певному відборі та розподілі експресивних мовних елементів, створює таку специфічну атмосферу висловлювання, яка
ефективно впливає на сприйняття реципієнта. Дослідники називають це явище лінгвістичною експресією. Під час дослідження категорії експресивності відмічається зв’язок
цієї категорії із понятійним значенням мовного знаку, що містить у собі додаткову інформацію про ставлення того, хто говорить, до предмету розмови. Являючись складовою
частиною мовного знаку, експресивність властива йому як у мовленні, так і у системі номінацій, тоді як деякі філологи відносять цю категорію до системи мови [6: 15]. Експресивні значення нашаровуються на основний мовленнєвий зміст у вигляді посилюючих
відтінків. Посилюючи мовлення за допомогою інтонації, порядку слів, емфатичних конструкцій й інших засобів, експресивна функція набуває своєї матеріальної, лінгвістичної
форми. Експресивність також передбачає авторську оцінку. Виділивши те або інше явище, оцінивши його, адресант прагне найбільш вдало передати важливу для нього думку.
Така оцінка визначається як диференційна, що передбачає всебічну оцінку якостей того
чи іншого явища, з’ясування найбільш важливого, цікавого у повідомленні.
При дослідженні експресивних конструкцій необхідно брати до уваги мету висловлювання, адже будь-яка промова, у тому числі й публічна промова, – це цілеспрямований
акт, у виголошення якого виступаючий вносить не тільки пропозиційний зміст, але і комунікативні наміри, тобто виголошує текст певного комунікативно-прагматичного типу.
Завдання експресивно виголошеної промови – вплинути на адресата певним чином з метою отримання запланованого результату. Експресивне оформлення виступу завжди передбачає партнера по комунікації. Останнім часом дослідниками було висловлено думку
про те, що експресивний виступ обумовлено відповідним емоційним станом адресанта і
бажанням привести до такого ж стану адресата. При цьому експресивність пояснюється
як мовна реалізація емоційності [10: 85; 11: 3]. Більш вдалим, на наш погляд, є трактування експресивності як різновиду прагматичної інформації, який пов’язаний із поняттям експресивності, що виражається у підкресленні, посиленні впливової сили оповіді,
як інтенсифікованої виразності.
Ступінь експресивності залежить від ситуації спілкування, контексту, інтонації, а
також від вміння виступаючого користуватись експресивними засобами мовлення. На
думку В.В.Виноградова, «всі засоби мови виразні, треба лише вміти послуговуватись
ними» [8: 249]. Певні засоби мови можуть спеціалізуватись на передачі позамовних
явищ психологічного порядку і у певному контексті стають експресивними. Така експресивність, що обумовлена функціонуванням структур у контексті, включенням їх до
системи синтагматичних зв’язків, називається синтагматичною експресією, на відміну
від парадигматичної, що не потребує контексту.
На рівні синтаксису експресивність мови пов’язана з комунікативною метою мовленнєвих актів. У якості посилення виразності експресивність передається структурними засобами, виступає як опозиція до «стану синтаксичного спокою» і виражається
змінами синтаксичної структури речення у порівнянні з емоційно нейтральним вислов183

люванням. Ш.Баллі, поділяючи всі засоби виразу на прямі (слова і словосполучення) і
непрямі (синтаксис), стверджував, що при зростанні непрямих засобів роль слів зменшується пропорційно зростанню ролі почуттів [9: 351]. Як зазначається у наукових джерелах, синтаксис, на відміну від лексики, не передає характеру емоцій, але чітко реагує на
їх наявність або відсутність [12: 106]. Експресивність на синтаксичному рівні виступає
у якості здатності синтаксичної конструкції посилювати прагматичну і власне граматичну інформації, які закладені у висловлюванні, що в цілому відповідає функції впливу у
публічних виступах, однієї із основних функцій публіцистичного стилю. Таким чином,
продуктивність використання в публіцистичних виступах конструкцій експресивного
синтаксису – це не тільки вираження сучасних проблем як таких, що турбують аудиторію, але і вміння яскраво та своєрідно їх представити.
Оскільки експресивні засоби висловлювання – це засоби посилення комунікативного
наміру того, хто говорить, то видається правомірним говорити про експресивність як
про явище, що виявляється на синтаксичному рівні, і виражається прийомами «публічного синтаксису» [13: 204], що у лінгвістиці отримали назву фігур мовлення. За звичай виокремлюються такі експресивні конструкції як інверсія, повтор, редуплікація, або
дублювання елементів речення, куди входить також синтаксичний паралелізм, питально-відповідні конструкції та ін. У новітніх дослідженнях лінгвісти надають приклади
специфічних виокремлень компонентів як наслідку розчленування висловлення [3], а також інверсії, зевгми, еліпсу, літоти [2]. Функції цих експресивних конструкцій наступні:
за допомогою синтаксису та частково морфології передати емоційний стан адресанта і,
водночас, бути засобом навіювання такого ж емоційного стану адресату.
Такі фігури експресивного синтаксису, як інверсія і синтаксичний паралелізм, так або
інакше пов’язані із порядком слів у реченні та/або зв’язком між ними. Незвичайне місце
будь-якого члену речення або тотожність синтаксичної побудови тягнуть за собою ритмічні й інтонаційні зміни, завдяки чому виділена структура, не змінюючи своєю синтаксичної функції, отримує особливий наголос і додаткову смислову й емоційну значимість,
що, у свою чергу, робить фразу більш виразною. Наводимо приклади з публіцистичних
промов: сенатора США (приклад 1) та виступів президента Б.Обами (приклади 2-4). 1.
“Little did the new president know that shortly after his inauguration, he would be nominated
for the prestigious Nobel Peace Prize” [14]; 2. “The state of our economy calls for action, bold
and swift” [15]; 3. “Less measurable, but no less profound, is a sapping of confidence across
our land; …” [15]; 4. “We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and
run our factories. … All this we can do. All this we will do” [15]. В останньому прикладі,
окрім синтаксичної експресивності, вжито суто стилістичний засіб гіперболізації відносно майбутніх можливостей американської нації та рішучості їх втілити.
При визначенні категорії експресивності дана стаття ґрунтується на наступних положеннях:
- експресивність – це інтенсифікована виразність, яка суб’єктивно визначається оцінкою „сильніше – слабше”;
- експресивність належить до стилістичного категорії мовної одиниці і визначає характер й інтенсивність сприйняття як стилістичної так і предметно-логічної інформації.
Категорія експресивності пов’язана із комунікативним наміром того, хто говорить,
передбачає наявність реципієнта і розглядається нами у прагматичному плані як збіль184

шення сили впливу промови. Здається доцільним все вищезазначене представити у вигляді наступної схеми:
ІНТЕНСИВНІСТЬ

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ

						
					
			

ЕМОЦІЙНА

ЛОГІЧНА

АФЕКТИВНА

Оскільки основною функцією публіцистичного стилю є функція впливу, а метою
експресивного виступу – збільшення сили впливу того, що висловлюється та, відповідно, особи, яка виголошує політичну промову, наявність експресивної функції у публічних виступах, які функціонують у якості жанрового різновиду публіцистичного стилю,
видається нам обов’язковим.
Під експресивністю на синтаксичному рівні ми розуміємо об’єктивно існуючу властивість граматичних мовних засобів, яка спрямована на збільшення прагматичного потенціалу висловлювання, що полягає у здатності інтенсивно впливати на сприйняття
адресата, сприяючи активізації його уяви і викликаючи в нього певну пізнавальну й
емоційну реакцію. Різноманітність мовних засобів вираження експресивності невичерпна. Наше дослідження свідчить про те, що функція впливу у публіцистиці реалізується
в основному за рахунок синтаксичних експресивних засобів. Серед них ми особливо
виділяємо порядок слів і синтаксичний паралелізм, на тлі якого виступають градація й
антитеза, що відносяться до прийомів ораторського мистецтва, до засобів риторики. Враховуючи той факт, що націленість мовних одиниць на вплив є обов’язковою умовою їх
застосування у будь-якому виді комунікації, а експресивні конструкції посилюють цей
вплив, експресивні синтаксичні засоби мовного вираження і прагматична направленість
публічних політичних виступів розглядаються нами як сили, що діють одночасно і паралельно для досягнення загальної мети: вплинути на аудиторію і досягти бажаної для
виступаючого адекватності сприйняття інформації виступу.
Автори статті вважають, що є доцільним подальше вивчення всіх аспектів комунікативних факторів публічних політичних виступів як з боку адресанта, так і в плані
сприйняття їх адресантом. Ця проблема викликає інтерес та вивчається не тільки мовознавцями, але й політичними та громадськими діячами, соціолінгвістами, психологами,
філософами, політ технологами, журналістами та ін., і вона, безумовно, набуватиме подальшого дослідження.
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ЕМОТИВНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
З ЛЕКСЕМАМИ TORO, CUERNO, CAPA В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
У статті поданий аналіз емотивних ФО, які виникли на базі кориди, виявлено їх
семантичні і структурні особливості і деякі особливості творення національно-мовної
картини.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, емотивність, емоція, вербалізація, національно-мовна картина.
В статье представлен анализ эмотивных ФЕ, которые возникли на базе корриды,
подано их семантические и структурные особенности и некоторые особенности творения национально-язычной картины.
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Ключевые слова: фразеологическая единица, эмотивность, эмоция, вербализация,
национально-язычная картина.
The present article deals with the emotional breadth of phraseological units, created on
corrida basic, their semantic and structural particularities and some particularities of making
national-language picture are shown.
Key words: phraseological unit, emotional breadth, emotion, verbalization, nationallanguage picture.
На сучасному етапі розвитку мовознавства все частіше виникає зацікавленість у
фразеологічних одиницях (далі ФО). Зокрема, увагу мовознавців привертає вербалізація
емоційного стану. Це явище тісно пов’язано не лише з мовознавчими науками, а й з психологією та антропоцентричними вченнями.
Актуальність даної теми підтверджується дослідженнями І. Кушнір, О.Пилипців,
М. Охріменко, М. Лемського, О. Левченко та ін. Наприклад, О. Бабкин вважає емотивність однією з релевантних ознак ФО. Як стверджує О. Левченко [1], у фразеологічній
системі більше експресивних одиниць, ніж емоційно нейтральних. В. Шаховський визначає емотивність як іманентно притаманну мові семантичну якість виражати системою своїх засобів емоційність як факт психіки [2: 23].
Існують численні дослідження, присвячені емоціям. Це роботи Р. Плучика, А. Вежбицької, І. Голубовської, Ю. Апресяна, В. Шаховського, Дж. Лакоффа, М. Джонсона та
інших дослідників. В їх роботах розроблені дефініції емоцій, сформульовані типові риси
емоцій взагалі та характерні властивості конкретних емоцій, встановлені механізми виникнення і функціонування емоцій, надані їх класифікації за різними критеріями, виокремлені концепти, за допомогою яких можна зрозуміти природу емоції [3: 88].
У сучасному мовознавстві досліджуються емотивні ФО як позитивного, так і негативного забарвлення. ФО становлять найконденсованіше вираження національно-культурного компонента мови, а, отже, їхній аналіз дає можливість простежити взаємозв’язок
мови, світобачення і ментальності нації.
В даній статті буде розглянута концептуалізація ФО емоційного стану в іспанській
мові, які виникли на базі такого суто іспанського явища як корида. У зв’язку з цим доречно було б подати класифікацію емотивних ФО за тематичною групою корида.
Проблема класифікації ФО перебуває в центрі уваги мовознавців ще з 60-х років 20
ст. Якщо узагальнити підходи до існуючих класифікацій, можна констатувати, що в їхній
основі лежать певні методологічні принципи. Н.Н. Амосова [4: 8] розробила контекстологічний метод вивчення ФО, в основі якого врахування контекстуальної взаємодії слів,
В.Л. Архангельський [5: 10] обґрунтовує варіаційний метод, що передбачає виділення
фразеологічного значення як особливої лінгвістичної категорії, С.Г. Гаврин [6: 24] пропонує комплекативний метод дослідження фразеології, за яким специфіка ФО розкривається шляхом виявлення їх основної функції. З урахуванням цих методів побудовані
вже хрестоматійні класифікації ФО: структурно-семантична В.В. Виноградова [7 ] та
граматична і функціонально-стилістична І.В. Корунця [8].
Враховуючи вищезгадані методи вивчення та класифікайні принципи, спробуємо
згрупувати іспанські ФО, пов’язані з коридою, за тематичним принципом з урахуванням
психолінгвістичного підходу.
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базових емоцій. Найменший список складається з трьох емоцій. Найбільший – з
одинадцяти. А. Вежбицька виокремлює і досліджує такі базові емоції як “гнів”,
“смуток”,
“страх”
в англійському,
німецькому,
російському
культурно-мовних
Нас цікавлять
ФО, що
вербалізують емоції,
отож спершу
звернемося
до психолінгвістичних досліджень. Теорія “базових емоцій” в сучасному мовознавстві набула попросторах [9]. Ю. Апресян подає такі базові емоції як “страх”, “здивування”,
пулярності. Численні дослідники укладали списки базових емоцій. Найменший список
“сподівання”,
“відчай” [10].
складається
з трьох“радість”,
емоцій. Найбільший
– з одинадцяти. А. Вежбицька виокремлює і
досліджує такі базові емоції як “гнів”, “смуток”, “страх” в англійському, німецькому,
Також зауважимо, що від фізичного стану до вербалізації є наступний
російському культурно-мовних просторах [9]. Ю. Апресян подає такі базові емоції як
“страх”,
“здивування”,
“сподівання”,
“радість”,
“відчай”
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Також зауважимо, що від фізичного стану до вербалізації є наступний ланцюжок:
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говорити про структуру ФО, то найчастіше зустрічається схема N+V. Наявність
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Ці
базові
емоції
дослідження, подаємо такі базові емоції, пов’язані з темою “корида” можуть
– страх,
мати такі каузатори.
гнів, відчай, задоволення. Ці базові емоції можуть мати такі каузатори. Рис. 1
Рис. 1
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У роботі було проаналізовано 59 ФО, що дібрані методом суцільної вибірки з тлумачних фразеологічних словників іспанської мови [11].
Корида – невід’ємна частина іспанської культурної спадщини і національної ідентичності дозволяє простежити асоціації, що виникли в мові. Оскільки сама корида була
небезпечною, то і ФО, які виникли в асоціативному ряді з коридою, мають частіше негативне забарвлення, наприклад, виражають емоції страху, відчаю, гніву. Рідше вони відображають задоволення.
Слід зазначити, що великий вплив на психологію мало суто географічне розміщення
та історичні фактори. О.Кульчицький розрізняє такі групи факторів: геопсихічні, історичні, соціопсихічні, культурно-морфічні й глибинно-психічні [12: 51]. А за твердженням В. фон Гумбольдта, важливим є антропологічний підхід до мови і вивчення мови має
здійснюватись у тісному зв’язку зі свідомістю і мисленням людини, її культурою та духовним життям. [13: 46]. Разом з тим мова є не лише засобом бачення світу, а й способом
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його трактування, тобто мова певною мірою впливає на свідомість мовців і формування
їхніх уявлень про дійсність. Також, В. фон Гумбольт зазначає, що мова окреслює навколо
мовного соціуму коло понять і образів, створюючи національно-мовну картину світу.
Щоб побачити і зрозуміти особливість світосприйняття і світобачення свого етносу, треба вийти за межі цього кола і увійти в інше, знайти нову точку спостереження, яка дасть
змогу охопити різні картини і порівняти їх.
Завдяки аналізу ФО можна побачити ментальність народу, його переживання, емоційний і психічний стан. За складом і обсягом емотивна лексика і ФО зокрема відрізняються у різних мовах. Це явище обумовлювали культура, традиції та інші чинники.
Таким чином зовнішня дійсність мала відображення у внутрішньоемоційному стані, а
вже потім вербалізовувалась. Вербальні компоненти – найважливіші складові комунікативного акту, оскільки саме вони в нормальному (неспеціалізованому) міжособистісному спілкуванні виступають основними носіями значень смислів (повідомлень) [14: 58].
Коротко згадуючи історію кориди, наголосимо, що вона виникла як маніфестація
доблесті іспанських чоловіків і як підтримка їх бойової готовності після тривалих воєн
з маврами.
Для виділення емотивності ФО тематичної групи корида, візьмемо такі лексеми: toro
(бик), cuerno (ріг), capa (плащ тореадора). Ці лексеми передають фізичну дійсність кориди, де головними є бик та тореадор. Як бачимо, для творення ФО взяті як повністю
образ toro, так і його елемент cuerno. Якщо говорити про метод творення ФО з лексемою cuerno, то тут використано принцип метонімії. І як стверджує Дж. Лакофф [15],
саме метафоричний і метонімічний принципи є основними для творення ФО. Також два
елементи toro і cuerno у кориді виступають ворогами тореадора, тобто підступними і
предметами боротьби. Саме тому ФО з цими лексемами мають найчастіше негативне
емоційне забарвлення.
Якщо говорити про capa, то цей елемент методом тої ж метонімії замінює тореадора.
А оскільки в кориді він є позитивним персонажем, то і ФО з цією лексемою мають часто
позитивне емоційне забарвлення.
Розглянемо детальніше каузатори базових емоцій. Як вже було сказано раніше, більшість ФО мають негативне емоційне навантаження, проте є кілька, що відображають
позитивний емоційний стан задоволення. Каузатором цієї емоції можна назвати впевненість, подолання життєвих негараздів, наприклад, toro corrido (букв. бик біжучий)
досвідчена людина. Як бачимо, людина порівнюється з биком, що біжить, тобто тим,
що вижив у багатьох битвах. Так і людина, що зазнала багато труднощів, але змогла
з ними впоратись. Перемога над страхом і подолання труднощів видно у ФО agarrar/
coger/ tomar el toro por los cuernos (букв. взяти/схопити бика за роги) взяти бика за роги,
defender a capa y espada a uno (букв. захищати плащ і шпагу когось) стояти за кимось
горою, defender /aguantar su capa (букв. захищати/ тримати свій плащ) захищати своє
добро. На буденне життя переносились елементи кориди. Тобто, вербалізація перемоги у
бою переноситься на перемогу у повсякденних справах.
Окрім цього, є ФО, які показують почуття турботи і готовність допомогти у складній
ситуації, а, отже, це спричиняє емоційний стан задоволення: tirar a uno de la capa (букв.
накидати на когось плащ) попередити про небезпеку та echar la capa al toro (букв. кинути плащ бику) прийти на допомогу. З цього бачимо, що при згадці лексеми capa у люди189

ни може з’являтись почуття захисту, це є якимось видом оберегу. Також володіння цим
елементом і свобода робити з ним все, що завгодно показує свободу до дій, впевненість,
наприклад, hacer de su capa un sayo (букв. робити з плаща куртку) робити, що хотіти.
Володіння певним елементом означало контроль над ситуацією.
Кориду можна описати як небезпечну подію, яка загрожує життю, в якій багато підступів, відчаю та страху. Адже, навіть смілива людина боїться. Всі ці емоційні стани
мали своє відображення у ФО.
Розглянемо ФО, що виражають страх. Це є ще одна базова емоція тематичної групи
корида. Є різні каузатори цієї емоції, як невпевненість, тривога. Наприклад, mirar (ver)
los toros de (desde) el andamio (букв. дивитись на биків з трибуни) бути стороннім спостерігачем та ver los toros desde la barrera (букв. дивитись на биків з-за огорожі) спостерігати збоку, моя хата скраю. Тут страх переплітається з бездіяльністю. Розглядаючи
семантику, бачимо, що просте спостереження з трибуни виражає страх вийти на поле
бою, невпевненість у своїх силах. Продовжуючи тему невпевненості, згадаємо asustar
con toros de petate (букв. налякати бика полотном) підняти фальшиву тривогу. Тобто,
відвертаючи увагу людина хоче себе захистити.
Ще однією виділеною базовою емоцією є гнів. Міжособистісні стосунки виражено
у наступних ФО: echarle (soltarle) a uno el toro (букв. кинути на когось бика) висказати
все людині, тобто гнів асоціюється з розлюченим биком, отже, завдати болю словами –
все одно, що випустити на співрозмовника розлючену тварину. Таким чином бачимо,
що вербалізація злості передається нападом бика. Гарячий темперамент іспанців видно
у haber toros y cañas (букв. мати бика і тростинку) затято сперечатись, echar /soltar
el toro a uno (букв. кинути на когось биків) спустити собак на когось, estar /ponerse de
cuerno con uno (букв. бути/ ставити на роги з кимось) бути з кимось на ножах, mandar
a uno al cuerno (букв. відправити когось до рогу) грубо посваритись з людиною. Хоч і далеко не кожна людина боролась на арені, зате це було яскравим відображенням фізичної
дійсності, а відтак, не могло не передатись у мові.
Каузаторами гніву можуть бути образа, злість. Наприклад, ciertos son los toros (букв.
правдиві є бики) чутки підтвердились, нема диму без вогню. Як бачимо, розлючена тварина асоціюються з підтвердженими чутками. Правила кориди – щоб виграти, навіть
більше, залишитись живим, сторона застосовує підступи, своєрідно трансформуються
на рівні фраземіки: echar toros (букв. кидати биків) давати питання (найчастіше підступні), esperar/ estarse/ponerse a la capa (букв. чекати/знаходитись/ставити на плащ)
чекати відповідного моменту, sacar la (su) capa (букв. витягувати свій плащ) знаходити
виправдання, робити обманний рух, quitar la capa a uno (букв. знімати плащ) здирати
шкуру. Як бачимо, залежно від каузатора, ФО, що вербалізують емоцію гніву, мають різні
відтінки.
З цього видно наскільки велике значення мав лексико-фразеологічний рівень для
формування національно-мовної картини.
Також серед базових ми визначили таку емоцію, як відчай. Її каузаторами ми визначили зраду, підступність, втрату. Наприклад, en los cuernos del toro (букв. на рогах
бика) на краю прірви. Якщо порівнювати з коридою, то саме будучи на рогах, тореадор
розумів, що він програв бій і скоро втратить життя. Це ж і розуміли глядачі. Ніхто не хоче
бути у цьому становищі ні в прямому, ні в переносному значенні. Неминучість нещастя
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показана у dejar /soltar la capa al toro (букв. залишати/ кидати свій плащ бику) з двох бід
вибирати меншу, echar /hacer la capa a uno (букв. кидати/ робити комусь плащ) підкорятись. Емоційний стан спустошення і зневіри можна класифікувати як відтінкові емоції
і їх видно у echar (mandar) al cuerno una cosa (букв. кинути на ріг щось) закинути якусь
справу. ФО no valer un cuerno (букв. не вартувати ні рога) ні на що не годитись несе в
собі оціночне забарвлення, негативне, виражає стан, що є результатом базової емоції.
Серед важливих каузаторів емоційного стану відчаю є зрада. Зрада і переживання
пов’язані з нею виражені у poner los cuernos (букв. наставляти роги) наставляти роги.
Тобто робити когось крайнім, ставити у складне чи незручне становище.
Також, серед каузаторів виділимо підступність. Вона переплітається із загалом неприємними відчуттями, наприклад, saber a cuerno quemado (букв. знати палений ріг)
справити неприємне враження. Як бачимо, сама лексема cuerno викликає неприємні
асоціації: sobre cuernos, penitencia, tras cuernos palos (букв. завдяки рогам покаяння, через роги палки) зробити комусь неприємність і ще й в цьому звинуватити. Підступність
сягає піку, видно подвійну жертву. Зрештою, сам вигук з компонентом cuerno виражає
неприємні почуття, якусь несподівану тривогу чи біду: ¡cuerno(s)! (букв. роги! ) ну і ну!
Почуття втрати є не меншим каузатором відчаю. Лексема capa замінює людину і
у ФО втрата такого елементу як capa означало втратити здоров’я, добробут, удачу, наприклад, andar /estar, ir de capa caída (букв. йти/бути з падаючим плащем) втратити
здоров’я, силу, no tener más que la capa en el hombro (букв. мати лише плащ на спині)
нічого не мати, не мати ні сорочки. Отже, наслідком втрати є відчай.
За результатами дослідження видно, що наша тематична група містить ФО як негативно забарвлені, так і позитивно.
Таблиця 1
Емоції

Кількість ФО

Відсоток

задоволення
страх
злість
відчай

12
15
10
22

20%
25%
18%
37%

З даної таблиці бачимо, що 80% ФО цієї тематичної групи мають негативне емоційне
забарвлення і лише 20% позитивне.
Проаналізувавши ФО з компонентами toro, capa, cuerno видно етноспецифічні реалії, які виникли на основі кориди і які є настільки усталеними і міцними, що вже стали
певними символами. Вони розкривають як специфіку менталітету і психології іспанського народу, так і особливості творення національної мовної картини. Підсумовуючи
семантику лексем, ми бачимо, що toro та cuerno є складовими ФО з негативною емотивністю, тобто мовець їх асоціює з неприємностями, страхом, невпевненістю, скрутою,
а лексема capa має більший спектр відображення емотивності. В залежності від її дії
появляються як негативно, так і позитивно забарвлені ФО.
У статті виділені емоції та їх каузатори, які виникли в межах тематичної групи кориди. Запропонована класифікація ФО за наявністю позитивних чи негативних емоцій.
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Також, беручи до уваги дане дослідження можна глибше зрозуміти світосприйняття і
творення національно-мовної картини іспанського етносу.
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З ІСТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ МІКРОТОПОНІМІЇ
БАСЕЙНУ РІЧКИ УЖА
У статті досліджено мікротопонімію басейну річки Ужа Закарпатської області
на діахронічному зрізі (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.). Проведено структурно-семантичний, назвотвірний та етимологічний аналіз назв.
Ключові слова: мікротопонім, мікротопонімна система, басейн річки Ужа, структура, семантика, назвотвірна модель.
В статье исследовано микротопонимию бассейна реки Уж Закарпатской области
на диахронном уровне (сер. ХІХ – нач. ХХ в.). Выполнен структурно-семантический,
имяобразовательный и этимологический анализ названий.
Ключевые слова: микротопоним, микротопонимная система, бассейн реки Уж,
структура, семантика, имяобразовательная модель.
Microtoponymу of the Uzh river basin of the Transcarpathian Region іs investigated on
diachronous planes (between the end of XIX and early XX century). Structural-semantic, nameformative and the etymologic analysis is performed.
Keywords: microtoponym, microtoponymic system, the Uzh river basin, structure, semantic,
name-forming model.
Будь-яке топонімічне дослідження передбачає два аспекти: синхронічний та діахронічний. Однак функціонування мікротопонімів на усному рівні та відносна недовготривалість визначає їх вивчення переважно на синхронічному зрізі. Тому при дослідженні
мікротопонімного матеріалу часто поза увагою залишається порівняльно-історичний
аспект, який передбачає реконструкцію первинного базового елемента назви, а також
історичний підхід, що дає синхронічні уявлення про деякі системи назв, характерні для
різних періодів в історії окремої мови. Однак, науково-практична розробка мікротопонімного матеріалу у працях ономастів представлена переважно лінгвістичним аналізом
структури та семантики назв [1–9 та ін.].
Розвиток закарпатської мікротопонімії басейну річки Ужа можна простежити лише
на матеріалах історичних документів середини, кінця ХІХ ст., початку ХХ ст., що зберігаються в Державному архіві Закарпатської області в м. Берегові. Мікротопоніми зафіксовано в описах кордонів, реєстрах та на мапах земельних наділів населених пунктів.
Робота над цими матеріалами засвідчила різні форми й варіанти утворених мікротопонімів, дуже часто здеформованих правописними традиціями або непрофесійністю та
непідготовленістю записувача, тобто автора. В історичних джерелах, датованих раніше,
назви географічних об’єктів трапляються надзвичайно рідко або фіксація їх узагалі відсутня. Як основні об’єкти господарства оброблювані угіддя подавалися не за власними
назвами, які слугували розмежувальними знаками, а за прізвищами власників із зазначенням певних меж. Ці межі на мапах та в реєстрах земель позначалися метричними па© Баньоі В.Ф., 2011
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раметрами. В описах меж досліджуваних населених пунктів фіксації назв географічних
об’єктів теж є поодинокими.
Історичний розвиток мікротопонімії басейну річки Ужа відображає розгалужену семантику базових назв, розвинені структурні типи онімів та їх назвотвірні моделі. Мета
нашого дослідження – виконати системний опис мікротопонімного матеріалу басейну
річки Ужа, зафіксованого в рукописних джерелах середини ХІХ–ХХ ст., а саме: з’ясувати
часові рамки проникнення в онімну систему іншомовного складника, визначити структурно-семантичні та назвотвірні особливості ужанських мікротопонімів зазначеного періоду.
Наслідки мовних контактів на території басейну незначною мірою позначилися на формуванні мікротопонімії Ужанщини. Особливості різноманітних процесів, які впливали на
назвотворення географічних об’єктів, визначили такі групи назв із погляду їх етимології: 1)
назви цілком прозорі; 2) назви, які пояснюються на базі двох мов; 3) назви, які мають спірну
етимологію; 4) “затемнені” назви, етимологічно непрозорі назви.
Проаналізований мікротопонімний матеріал дозволяє констатувати, що у досліджуваному басейні простежуються різні утворення, мотивовані базовими апелятивами слов’янського
походження, і лише незначна група мікротопонімів утворена на базі назв неслов’янського
походження, які є результатом різночасового проникнення в онімну систему.
Лексична база зафіксованих мікротопонімів у документах традиційно стала на всіх
історичних етапах. Хронологічно основну кількість мікротопонімів басейну Ужа складали
назви українського походження. Уже в середині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. їх кількість
становила 98,7 % від усіх назв. Семантичне розмаїття базових назв обмежується трьома
групами.
Переважаючою (55%) є семантична група назв, пов’язана з географічними термінами: Horb, Berezini, Luh, Lazki, Kamin, [КЗ Забр. 1853], Dolini, Ruh [КЗН Дом. 1860],
Hrebin, Mlacka [КЗН Вол. 1859], Pereniz, Predoli [КЗН Гуcн. 1860], Oblascsik [КЗН Вол.
1909 – T.3], Hrabina [КЗН Вол. 1909 – T.4], Gyil, Rozohánya [КЗН Вол. 1909 – T.2].
Відантропонімні назви трапляються рідше (30%): Dohanovo, Banicsu, [КЗ Забр. 1853],
Dorosu [КЗН Дом. 1860], Dyák, Hotra [КЗН Вол. 1859], Madej, Murovanyova, Uhrinkovo
[КЗН Гута 1853], Korolovicz [КЗН Гуcн. 1860], Leskov versok, Szorokove [КЗН Вол. 1909
– T.3]. Можливо, низька частотність відантропонімного назвотворення пов’язана з порівняно невисокою роллю людського фактора в тогочасній економіці.
Третю, найменшу, семантичну групу назв складають мікротопоніми, пов’язані з
культурно-господарськими реаліями (15%): Zahorodi, Pohari, Csertis [КЗН Дом. 1860],
Kupcse, Zimivka, [КЗН Вол. 1859], Kolibiscse [КЗН Гута 1853], Kopanina [КЗН Вол. 1909
– T.2], Szemljanka [КЗН Вол. 1909 – T.4].
Уже з початку ХХ ст. помічаємо розширення семантичної бази мікротопонімів українського походження в досліджуваному басейні. Поповнення відбувається за рахунок
більшого збагачення назвами зі сфери господарсько-економічної та культурної сфер. На
початок ХХІ ст. їх відсоткова частина в ужанській мікротопонімії зросла до 96,7%. Ці назви
відзначаються прозорою етимологією і є досить пізніми утвореннями на базі української
мови, які відображають її основні лексичні особливості. Тому пояснення назв українського
походження, що видаються прозорими, не складають особливих труднощів і не вимагають
коректив та уточнень, наприклад: Березн|ик < апел. березн|ик ‛березовий ліс; зарослі берез194

няку’; Йавýр’йа < апел. йавýр’йа ‛яворові зарослі’; Лазс < апел. лазс ‛далека ділянка; лука,
сіножать’; Паленины < апел. паленины ‛випалене місце’ та інші.
Зауважимо, що утворення на базі іншомовних одиниць представлені трьома групами,
які відображають характер мотивуючих етимонів: 1) такі, що утворилися на базі запозичених термінів; 2) такі, базою утворення яких слугували апелятиви, адаптовані до системи
української мови, що функціонують у місцевому мовленні як усталені географічні терміни;
3) такі, що мають у своєму складі іншомовні елементи.
Українсько-словацька міжмовна взаємодія позначилася на мікротопонімії досліджуваної території зовсім незначною кількістю утворень (мікротопонімізація загальних назв,
що функціонують в ужанських говірках як усталені терміни переважно на позначення культурно-господарських реалій) і на початок ХХІ ст. складала лише 0,2% (Кóблики, Грáц’ка
та інші).
Відносно невелику (0,6%) групу в мікротопонімії басейну річки Ужа складають
назви, утворені на базі російських чи зросійщених апелятивних позначень. В описах
та на мапах подібні назви не згадуються взагалі. Зафіксовані мікротопоніми виникли в
радянський період і є результатом історико-культурних формацій, що припадають приблизно на середину та другу половину ХХ ст. Якщо до 40-их рр. ХХ ст. вплив російської мови на західноукраїнських землях спостерігався переважно серед інтелігенції та
духівництва, то з 2-ої половини 40-их рр. ХХ ст. процес зросійщення набрав сильних
обертів, заполонивши всі сфери життя й усі соціальні та вікові групи. Розбудова шкіл,
нових суспільно-культурних об’єктів, розвиток транспортно-дорожньої інфраструктури
сприяли виникненню нових географічних об’єктів, які ставали важливою номінаційною
координатою в межах населеного пункту. Відповідно й базовими елементами таких мікротопонімів є апелятиви, що позначають шляхи сполучення та пересування, спосіб
та місце виробництва, споруди, які відображають культурно-історичні та політико-адміністративні зміни в краї: Подвесниĭ Муст, Жил’ізнодôрôж’н’і Мосты, Перехр’óсток,
Шпалорéзска, Либйóтка, Стр’éл’біш’:е та ін.
Проаналізовані історичні документи фіксують назви угорського походження (0,7%):
Medzi kerti [КЗ Бег.П. 1853], Kertek, Szihoti [ОК Бег.П. 1878], Konecz Kerti, Kerti [КЗН
В.Бер. 1863], Bilisnyi hatar [ОК Вішка 1851], Кerte, Table, Ertas [КЗН Гута 1853]. У кінці
ХХ ст. – на початку ХХІ ст. угорські іншомовні елементи переважають більше, ніж удвічі
(1,3%). Це базові назви, які функціонують в місцевому мовленні на позначення непротічних або заболочених вод, джерел тощо: Тôва, Фóраш, Валýвиц’, Сигóты, Керты, Тáбла,
Ертáш, Лôўґер, Вáрош, Тéлеп, Салáшики, Гатáр, Лáпош, Коргáзс та інші.
Назви з німецькими елементами у документах середини ХІХ ст. практично не виявлені. Основним поясненням можуть бути різні історико-культурні події. Хоча німецькоукраїнські контакти на території басейну беруть початок із 70-их років ХVІІІ ст. (коли
всі західноукраїнські землі опинилися під владою Австро-Угорщини), українська мікротопонімія басейну Ужа поповнювалася німецькими запозиченнями лише з кінця ХІХ ст.
– 20-их рр. ХХ ст. Проникнення відбувалося за рахунок назв із галузі військової справи,
науки, техніки та промисловості, які, позначаючи важливі топографічні об’єкти, адаптувалися до системи української мови. Вони ввійшли в місцеве мовлення як усталені терміни
й легко стали базою утворення нових мікротопонімів.
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Німецькі вкраплення в мікротопонімії басейну річки Ужа на сучасному етапі незначні (0,3%). Це традиційно назви, що відображають особливості культурно-господарського розвитку регіону на початку ХХ ст.: Штрéґа, Штац’ійóн, Шлôўґ тощо.
Серед назв географічних об’єктів басейну річки Ужа наявна відносно невелика група,
яку можна, на нашу думку, кваліфікувати як східнороманські мовні запозичення. Проникнення східнороманських елементів у мікротопонімію басейну Ужа засвідчено в описах
та на мапах земель Ужанщини 60-их–70-их рр. ХІХ ст.: Mensul, Runi plai [КЗН Бук. 1863],
Stinišce [KЗН Верх.Б. 1859], Muncsul [КОЗН Вол. 1860], Mencsiv [КЗН Вол. 1859].
У ХХІ ст. семантичне розмаїття мікротопонімів східнороманського походження розширилося (0,7%). Це переважно терміни на позначення додатніх/від’ємних особливостей рельєфу, господарських будівель та укріплень різного призначення тощо: Мин’ч’іў,
Гáвора, Стринтýрина, Кôрбул, Лéворда, Стиниш’:е тощо.
Близько 0,2 % складають етимологічно непрозорі мікротопоніми, які нам не вдалося
пояснити ні на власному україномовному ґрунті, ані за допомогою іншомовного матеріалу: Зáлул’і, Забрицéл, Гасмôнд’а, Ч’óмпас та деякі інші. Зафіксовані мікротопоніми
функціонують на синхронічному рівні, визначити етапи змін та перетворення їх неможливо, оскільки в доступних історичних джерелах проблемні назви не виявлені.
Більшість базових назв мікротопонімів має новочасний характер і належить винятково
до діалектного масиву української мови, або ж відбиває міжмовні українсько-угорські, українсько-російські, українсько-східнороманські, українсько-німецькі чи українсько-словацькі
контакти. Однак чужомовний вплив в українськомовному середовищі незначний. Загалом
українські питомі назви становлять високий відсоток, значну групу складають назви, наявні
в спадщині більшості всіх слов’янських мов. Запозичення з неслов’янських мов, за нашими
спостереженнями, посідають незначне місце. Зазначимо, що іншомовні елементи, що нашарувались на різних історичних етапах, істотно не змінили склад та не вплинули на функціонування мікротопонімії басейну річки Ужа, хоч ужанська мікротопонімна система зберегла
численні сліди контактів місцевого українського населення з представниками інших етносів
(це простежується, зокрема, і в назвах відантропонімного походження).
Мікротопоніми середини ХІХ ст. загалом відображають закономірні тенденції назвотворення. На цей час уже засвідчені практично всі назвотвірні моделі, предсталені у
ХХІ ст.:
1) “апелятив у однині або множині > мікротопонім”: Basta, Pazsiki [КЗ Бег.П. 1853];
2) “трикомпонентна назва з прийменником > двокомпонентна назва (еліптит)”:
Popud Szeredni, [KЗ Бег.П. 1853], Medzivo dumi [KЗН Забр. 1853], Na Lazu [KЗН Дом.
1860], Podoz Valom [KЗН Дом. 1860], Na Versku, Pid Hrebin [KЗН Вол. 1859];
3) “двокомпонентна назва з прийменником (еліптит) > однокомпонентна назва (номінативіт)”: Zahisi, Podgyilok / Podgyilkom, Pudruni [KЗ Бег.П. 1853], Nadlaz [KЗН Забр.
1853];
4) “означення (апелятив) + апелятив > двокомпонентна назва”: Maly Polyánki – Veliki
Polyánki, Runi Polyánki [KЗ Бег.П. 1853], Sztare Pole [KЗН Дом. 1860];
5) “антропонім у наз.в. одн. або множ. > мікротопонім”: Babits, Mendely [KЗ Бег.П.
1853], Dolezak, Ruszin [KЗН Вол. 1859];
6) “двокомпонентна назва (відантропонімна) > однокомпонентна назва (субстантивіт)”: Bipkova [KЗ Бег.П. 1853], Polanen [KОЗ Дом. 1860], Ivancsuvszka [KОЗ Дом. 1860],
Miketivski [KЗН Вол. 1859];
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7) “антропонім у род.в.одн. / множ. з -ат + апелятив (географічний термін) в одн./
множ. > двокомпонентна назва / однокомпонентна назва (субстантивіт)”: Ivancsat horb
[KОЗ Дом. 1860], Waskoviat [KЗН Вол. 1859];
8) “двокомпонентна назва (відапелятивна) > однокомпонентна назва (субстантивіт)”:
Velika [KЗ Бег.П. 1853], Touste [KЗН Вол. 1859].
Незначною мірою представлені мікротопоніми, утворені від гідронімів, інших мікротопонімів шляхом трансонімізації, назви, що є результатом переходу антропоніма у
род.в.одн. / множ. + апелятив (географічний термін) в одн. / множ. у двокомпонентну
назву / однокомпонентну назву (субстантивіт)” тощо.
Із погляду структури мікротопонімія аналізованого періоду складається з однокомпонентних назв: Basta, Gyil [КЗ Бег.П. 1853], Szelisce, Pripkova [ОК Бег.П. 1878]. Серед однокомпонентних домінують назви, утворені шляхом переходу апелятива в онім
– Pohar, Kamin [РЗН Бег.П. 1863], субстантивіти – Dorasu [KОН Дом. 1860], Ninikiv [KЗН
Вол. 1859]. Є поодинокі записи номінативітів: Podkolingár, Pudruni [KЗ Бег.П. 1853],
PodDolina [КЗН В.Бер. 1863]. Дво- й трикомпонентні мікротопоніми трапляються досить
рідко – це еліптити або одиниці, утворені за зразком “означення + апелятив > двочленна
власна назва”: Konecz Kerti, Pod Kotlom [КЗН В.Бер. 1863], Poza široky horb [КЗН Бук.
1863], Pud Kozstiva Obucs [КОЗН Вішка 1860/1861], Szeredni Sztav [КЗН В.Бер. 1863],
Varlovi pasziki, Vosna polenka [PЗН Верx.Б. 1863].
Отже, динаміка мікротопонімії басейну Ужа відтворюється лише зі середини ХІХ
ст., оскільки історичні джерела ранішого датування не засвідчують фіксацію назв георафічних об’єктів. Аналіз базових назв мікротопонімів басейну на різних хронологічних
етапах підтвердив, що майже абсолютну більшість становили (98,7 %) і становлять (96,7
%) утворення питомого українського походження. У середині ХІХ ст. і на початку ХХ ст.
спостерігалися незначні вкраплення іншомовних елементів.
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Із спостережень над
сільськогосподарською лексикою
східностепових говірок

У статті проаналізовано вживання деяких назв сільськогосподарських культур і їх
частин, уживаних у східностепових говірках Донеччини. Простежено реалізацію парадигматичних відношень, зокрема синонімічних, у межах зазначеної групи лексики.
Ключові слова: східностепові говірки, синоніми, лексичні дублети, діалектна лексика.
В статье проанализированы употребления некоторых названий сельскохозяйственных культур и их частей, употребляемых в восточностеповых говорах Донетчины. Прослежено реализацию парадигматических отношений, в частности синонимических, в
пределах указанной группы лексики.
Ключевые слова: восточностеповые говоры, синонимы, лексические дублеты, диалектная лексика.
The functioning of some names of agricultural plants and their parts used in Eaststeppe dialects of Donetsk region is analyzed in the article. The realization of paradigmatic
relationships (particularly synonymic) is retraced in the studied lexical group.
Key words: East-steppe dialects, synonyms, lexical doublets, dialect lexic.
Розгалуженість розвинутої номінативної бази в діалектних назвах речей побуту,
домашнього господарства, виробничої термінології засвідчує тривалу історію тієї чи іншої
реалії, різне бачення мовцем функціонального навантаження відповідного предмета. У
народних говорах відображаються відмінності в сегментації понять, реального світу
речей і явищ, що знаходить вираження у формуванні різних парадигматичних відношень
на лексико-семантичному рівні [9 : 6], чільне місце серед яких відведено, безперечно,
синонімічним відношенням. Будь-яке ґрунтовне дослідження з діалектології вимагає
розв’язання конкретних завдань, які, разом з комплексом інших актуальних питань,
передбачають вивчення семантичних та експресивно-стилістичних зв’язків, відношень
та опозицій, що виявляються у явищах синонімії, антонімії, омонімії [6 : 142].
Проблемі діалектної синонімії присвячені роботи Ф.П. Філіна, Р.І. Аванесова,
О.І. Блінової, Т.С. Коготкової. Питання лексичної синонімії на матеріалі української діалектної лексики розробляли С.П. Бевзенко, В.С. Ващенко, М.А. Тарасова, В.В. Лєснова
та ін.
Синоніми діалектної мови, як і літературної, визначаються як слова, значення яких
відрізняються семантичними відтінками або стилістичним забарвленням, або обома
цими ознаками [2 : 85]. Під відтінком значення розуміємо семантичний компонент, який
з’являється у слові завдяки існуванню декількох словникових одиниць, що виражають
одне й те ж поняття [Там само : 85]. Цілий ряд дослідників підтримує таке тлумачення
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синонімії та синонімів. Так, Ф.П. Філін визначає синоніми як слова з близькими значеннями, що диференціюють одне й те ж поняття [15 : 222]. А.А. Брагіна вважає синонімами
слова з близькими значеннями, які виражають особливості одного поняття [4 : 65]. На
близькості, а не тотожності значень слів, що вступають у синонімічні відношення, наголошує і З.Т. Франко, причому критерієм зв’язку значень таких слів є їхня спільність,
близькість, а не обов’язково тотожність [16 : 127].
Синоніми з тотожними лексичними значеннями в науковій літературі прийнято називати синонімічними дублетами, абсолютними синонімами або лексичними паралелізмами [3 : 4]. Це лексичні одиниці, які семантично, стилістично є рівнозначними і взаємозамінними. Дослідники визначають такі назви як слова, що “позначають одне й теж
поняття без будь-яких суттєвих семантичних або експресивних відтінків” [14 : 283], що
“повністю накладаються семантично й стилістично та різняться деякими лексико-фразеологічними зв’язками” [8 : 106]. С.П. Бевзенко зазначає, що лексика сучасної української
діалектної мови характеризується наявністю великої кількості абсолютних синонімічних
дублетів, які в першу чергу охоплюють виробничу термінологію, хоч нерідко проникають і у сферу слів щоденного вживання, у назви речей домашнього побуту тощо [3 : 4].
На думку Т.С. Коготкової синонімія діалектного мовлення виконує ті ж самі функції, що
й синонімія літературної мови, однак лексична дублетність у діалекті значно вища, ніж
у літературній мові [8 : 106].
Актуальність цього дослідження зумовлена тим, що лексика сільського господарства
східностепових говірок Донеччини ще не була предметом спеціального вивчення. До
аналізу залучено ті номени на позначення сільськогосподарських культур, які мають у
досліджуваних говірках розгалужену систему лексичних паралелізмів. Лексеми, що різняться фонетичним, морфологічним складом розглядаються як варіанти.
Лексика сільського господарства, відбиваючи сегментацію важливої для селянина
позамовної дійсності, містить багато слів із близьким, подекуди цілком тотожним значенням, а отже, має розгалужену систему синонімів та лексичних дублетів.
Синонімічний ряд, що репрезентує в донецьких говірках сему ‘зернові культури’
відображає загальну назву злакових культур. Найпоширенішими в досліджуваних говірках є лексеми зеирнό (в усіх обстежуваних гвірках) і хл’ібá (Н-петр ВН, Є В, НА В,
Ст М, Н М). Паралельно функціонують номени: хл’іб (НА В, І К, С П), зеирнов’í (Бл Амв,
Ст М), зб’іж’:а (Є М, Н С, Вт Я), пáшн’а (Н-петр ВН, К К-Л, Н М, Н С) із спорадично
вживаним морфологічним варіантом пашнúна (Ол В), що зафіксований і в “Словарі української мови” Б.Грінченка зі значенням ‘хлhбное зерно’ [СУМГ (3 : 104)]. Номен хл’іб, як
і в інших говорах, є багатозначним, і, крім того, репрезентує сему ‘продукт харчування’
[5 : 124].
Українська назва твердої пшениці Triticum durum Desf. реалізується в східностепових говірках родовою праслов’янською назвою пшеинúц’а й лексемою арнόвка з двома
фонетичними варіантами орнόвка (К К‑Л, Н М) та гарнόвка, в одному з яких спостерігаємо явище “гіперичного окання”. І.В. Сабадош вважає, що лексема гарнóвка є наслідком
видозміни інших українських діалектних назв цього сорту арнаýтка, арнаýта, арнόвка
під впливом слова гáрний [13 : 73]. На нашу думку, лексема гарнόвка в досліджуваних
говірках відображає не семантичні особливості відбиття позамовної дійсності, а є виразником непослідовного у південно-східному наріччі процесу обмеження голосних фонем
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в ініціальній позиції, і на цьому прикладі спостерігається виникнення протетичного приголосного (пор.: гарнíвка [СГНН (1 : 222)], про вживання протетичного приголосного г
див. також АУМ І, к. 143; АУМ ІІ, к. 126; АУМ ІІІ. Ч.ІІ. к. 33).
Сема ‘пшениця звичайна’ репрезентована в усіх донецьких говірках лексемою
пшеинúц’а. Частотною в мовленні діалектоносіїв є сполука золотá пшеинúц’а. Паралельно з видовою назвою функціонують назви сортів пшениці, які мотивуються часом висівання, як-от: аз’íма (озúма), йаровá, напр.: звичáйну пшеинúц’у ми назиевáйем аз’íма /
йакý нáз’іму сáд’ат’ / а йаровá сáдиец’:а веиснóйу / абúчно ми назиевáйем все пшеинúцейу
// (Бл Амв)
У двох досліджуваних говірках репрезентантом семи ‘пшениця звичайна’ є лексема
жúто. Це семантичне змішування, припускаємо, пов’язане з традицією, коли лексема
žito вживалася у праслов’янській мові як родова назва для всіх злакових культур та збіжжя [12 : 263]. Діалектологи подібні випадки вживання однієї назви для позначення різних
рослин обґрунтовують явищем семантичної деривації [5 : 118]. В.В. Німчук підтверджує,
що ранні староукраїнські пам’ятки фіксують лексему жито з давнім значенням ‘хлібні
злаки, збіжжя’ [12 : 263].
У східностепових говірках сема ‘яра пшениця’ репрезентована, як і в інших говорах,
лексемою йáра з різними суфіксальними елементами, напр.: йаровá (Бл Амв, Н-тр В,
Ст М, С П), йарúна (І В, Н-тр В, НА В, І К, Н М, Є М, У М, Вт Я), йарúц’а (Ол В) –
порівняймо: одним зі значень для лексеми йариц’а у Словнику Б. Грінченка є ‘яровая
пшеница’ [СУМГ (4 : 541-542)]. Номен йáра вживається і щодо інших зернових культур,
наприклад, сема ‘яре жито’ репрезентується лексемами йáре (Яс Яс, Н М, Н-петр ВН) з
відповідними морфологічними варіантами. Таке ж тлумачення знаходимо й у Б. Грінченка [СУМГ (4 : 541)] та інших українських діалектних словниках [СЗГ : 289; СПГ : 241].
В АУМ зафіксована лексема йарéц’ як лексичний маніфестант семи ‘ячмінь’ [АУМ
(2 : к. 352)]. Аналогічно реалізуються семи ‘озима пшениця’, ‘озиме жито’. До реєстру
cловника Б. Грінченка входить лексема йáрий (йар) зі значенням ‘весняний, яровий’
[СУМГ (4 : 541)]. В.В. Німчук зазначає, що лексема ярь була успадкована зі старовини
ще староукраїнськими текстами [12 : 267].
Отже, у східностепових говірках Донеччини активно функціонують загальні назви для
весняних, осінніх посівів зернових культур, що своїм корінням сягають часто праслов’янської
мови й не зазнали суттєвих семантичних змін. Вони активно вживаються в усіх говірках
українського діалектного континууму.
Сема ‘безоста пшениця’ у досліджуваних говірках репрезентована лексичними дублетами беизόста (Н-тр В, І К, Є М, Н М, Яс Яс, С П, Н С) та похідними номенами від
лексеми голоколόса [СУМГ (1 : 304)] – голокόска (Вт Я), голоколóска (І В, Ол В). Лексема
безόста зафіксована як загальновідома назва в словнику Б. Грінченка з таким же значенням
[СУМГ (1 : 43)].
Лексичними дублетами, що репрезентують сему ‘колосок вівса’ виступають в обстежуваних говірках лексеми колосόк (Бл Амв, Є М, Н М, Ст-мих М), волóт’ (І К, О Д, Н-тр В) з
морфологічними варіантами волóт’:а, волотόк (І В, Н-тр В, С П, Вт Я), кúтиц’а (Н С, У М,
НА В), м’іт’óлка (К К-Л).
Більшою кількістю репрезентантів характеризується синонімічний ряд репрезентантів семи ‘колосок проса’. Порівняймо: вóлот’ з фонетико-морфологічними варіантами
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волóт’:а, волотόк, воалóтка (О Д, І К, Є М, Н М, Н С, Н-тр В, І В, С П, НА В), м’іт’όлка
(К К-Л, Ол В, Ст М, Н С, Вт Я), спорадично зафіксовані к’íпт’а (Є В), сóрго п’íр’йаче
(Ст М).
Сема ‘сорго звичайне, злакова рослина з волошковим суцвіттям’ реалізується в східностепових говірках у синонімічному ряді сóрго (Н-тр В, К К-Л, Н М, Вт Я, С П), сóргош
(Є В), м’іт’όлка (Ст М), в’íнич’:а (Є М), паралельно з однокомпонентним номеном зафіксоване вживання атрибутивного сполучення в’íн:ичне прóсо (І В, Ол В, Н М, Н С).
На позначення Helianthus annuus L. у досліджуваних говірках вживаються фонетико-морфологічні варіанти двох різномовних лексем: подсóлнух (Бл Амв, НА В,І К, С П,
Ст М), пац:óлнух (Бл Амв), подсόлн’еичник (НА В); сόйашник (І В, Зл В, О Д, К К-Л),
сόн’ашничок (НА В), сόн’ашник (Н-тр В, Ол В, К К-Л, Є М, Н М, У М, Міч Т), сόн’ах
(Ст М), сόйах (У М), сόпашник (Вт Я). Цікаво, що АУМ в українському діалектному континуумі фіксує низку варіантів лексеми сόн’ашник (порівняймо: сόн’ашник, сόнешник,
сόйашник, солонéшник, слόнешник, сон, сόн’ах, сóйах [АУМ (1 : к. 115)]), тоді як лексема
подсόлнух не знайшла відбиття в названій праці.
Ряд абсолютних синонімів або дублетів з низкою фонетико-морфологічних варіантів
уживаються в донецьких говірках як лексичні репрезентанти семи ‘кошик соняшника з
насінням’: с’емен:’íк, с’емéн:ик (Бл Амв), шáпка (НА В, Ол В, Н М, Вт Я, У М), шл’áпка
(І В, НА В, Н-тр В, К К-Л, Н С), шл’áпочка (Зл В, Н С), голόвка (Є В, О Д, Є М, Н М, У М,
С П, Міч Т), корзúнка (Міч Т). Релевантною для досліджуваних говірок є опозиція сем
‘кошик соняшника з насінням’ : ‘~ без насіння’, у якій друга сема виражається поширеним на всій території східностепових говірок номеном кат’елόк. Як маніфестант семи
‘кошик соняшника’ зафіксована лексема функціонує в поліських говірках [СПГ : 93].
За нашим спостереженнями, синонімічний ряд репрезентантів семи ‘кошик соняшника з насінням’ відбиває демінутивний характер сільськогосподарської лексики, характерний для багатьох говорів південно-східного наріччя, у тому числі й для східностепових говірок, та, крім того, підтверджує особливе ставлення мовців до культури соняшника через його важливе значення в системі харчування та лікувальні властивості [7 : 567].
Лексичною реалізацією семи ‘кукурудзиння, листя й стебла кукурудзи’ в східностепових говірках є номен кукурузúн’:а (в усіх обстежуваних говірках) з фонетичним
варіантом кукургузúн’:а (К К-Л, І К, С). Синонімічними виступають лексеми бод’úл’:а
з варіантами бадúл’:а, бадúлка (НА В, М К, Вт Я Міч Т, Н М, Ст М), батлавá (К К-Л).
Порівняймо: лексема бадиллє вживається й у західнополіських говірках зі значенням ‘високі стебла будь-якої рослини’ [CЗГ : 32]; у словнику Б. Грінченка з семантикою ‘стебли,
былинки, ботва’ [СУМГ (1 : 47)].
У досліджуваних говірках сема ‘приймочки кукурудзи у вигляді пучка кіс на верхній
частин качана (на які попадає пилок при запиленні)’ реалізується лексичними дублетами
рúл’ц’а (Бл Амв, Є В, С П), волόс’:а з фонетико-морфологічними варіантами волос’:ачко,
волосόчки, волос’анúчки, волос’áнчики (Бл Амв, НА В, О Д, Н-тр В, К К-Л, Є М, Н М, У М,
С П, Н С, Міч Т, Вт Я, Яс Яс), вýсики (НА В), чупрúна (Ол В), кόси (К К-Л), пучόк (К К-Л),
м’ет’όлка (Ст-мих М). Окреслена синонімічна розгалуженість репрезентантів зазначеної
семи детермінована, очевидно, асоціаціями, що виникли на основі подібності, порівняймо: отож і йé / шо волос’:ачко або чупрúна / бо так ростé / йак у л’удúни / йак схвáтиш
отό / нáче за волос’:а // (Ол В).
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Продуктивною в обстежуваних говірках є опозиція сем ‘необтереблений качан кукурудзи’ : ’обтереблений ~’. Сема ‘необтереблений качан кукурудзи’ репрезентована лексемою кукурýза й найбільш уживаними номенами почáток (Бл Амв, Н-тр В, Н М, Ол
В), качáн (І В, НА В, О Д, К К‑Л, М К, Н М, Ст М, У М, Вт Я, Н С, С П). Порівняймо:
необрόблений назиевáйут’ почáток / а йак обрόблений / то кукурýза / качáн кукурýзи //
(Бл Амв). Сема ‘обтереблений качан кукурудзи’ реалізується лексемами качáн (Бл Амв,
НА В, Н-тр В, О Д, І К, Є М, Н М, Вт Я, С П, Н С), кочеирúжка (Ст М), чóпик (І В),
к’íсточки (Є В), кýцик (кукýцик) (Н М). Спорадично зафіксовано атрибутивне сполучення пустúй качáн (К К-Л).
Сема ‘недорозвинений качан кукурудзи’ реалізується в східностепових говірках переважно лексемами шул’áк, шул’акú (Є В, Бл Амв). Порівняймо: шуляк (шулик) – ‘капуста, не выросшая въ кочень’ [СУМГ (4 : 517)]; поліськ. шуляк (шулик) ‘головка молодої
капусти’ [СПГ : 237]; зах.-поліськ. шуляк (шулик) ‘капуста, що не склалася в головку’
[СЗГ : 278]. Лексичним дублетом до репрезентантів семи ‘недорозвинений качан кукурудзи’ є спорадична назва шушлавόк (І В). Можливо, вона утворена внаслідок метатези від
лексеми шушвалок, яку подає словник Б. Грінченка [СУМГ (4 : 520)], щоправда, з іншою
семантикою. Лексема шушвальок фіксується й у “Словнику західнополіських говірок”
на позначення ‘капусти, що не склалася в головку’ [СЗГ : 279]). Спорадично вживаються
експресивно марковані номени качáник (НА В), цурýпалок (Н-тр В), кýциек (Н М), гал’áк
неидосп’íлий (Н С) та нейтральний двокомпонентний номен молодá кукурýза (О Д).
Отже, усі проаналізовані номени є загальновідомими, такими, що мають давню історію та функціонують переважно в різних частинах українського діалектного континууму.
Специфіка їх функціонування в східностепових говірках полягає в змінах у семантичній структурі слова. Крім того, особливостями лексики сільськогосподарських культур
у донецьких говірках є консервація старих лексем; уживання значної кількості фонетико-морфологічних варіантів; поширення лексичної синонімії, що постає як результат зіткнення міждіалектних і різномовних систем, через співіснування діалектного й літературного у говірках. У східностепових назвах сільськогосподарських культур, уживаних
у говірках Донеччини, зафіксовано чимало дублетних номенів, що характерно для всіх
новостворених говірок. Багато з аналізованих лексем є полісемічними, що дозволяє їм
входити до різних синонімічних рядів.
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О ПОНЯТИИ ИМПЛИЦИТНОЙ НОРМЫ В АНТОНИМИИ
У статті викладено результати квантитативного аналізу частотності вживання
порівняльних ступенів прикметників, що утворюють антонімічні опозиції з тематичним змістом «оціночні характеристики людини». На підставі аналізу зроблено висновок
про те, що взаємини таких антонімів регулюються мовною установкою, що не зводиться до поняття норми ні в експліцитній, ні в імпліцитній її інтерпретації.
Ключові слова: аналіз, частотність, антонім, імпліцитна норма, заперечення, відсутність.
В статье изложены результаты квантитативного анализа частности употребления сравнительных степеней прилагательных, образующих антонимические оппозиции
с тематическим содержанием «оценочные характеристики человека». На основании
анализа сделан вывод о том, что взаимоотношения таких антонимов регулируются
речевой установкой, несводимой к понятию нормы ни в эксплицитной, ни в имплицитной
ее интерпретации.
Ключевые слова: анализ, частность, антоним, имплицитная норма, отрицание,
отсутствие.
The article presents the results of quantitative analysis of the particular use of the comparative degrees of adjectives, forming oppositions of antonyms with the thematic content «appraisal description of the person.» On the basis of the analysis it was concluded that the relationship of these antonyms are regulated with speech arrengement, irreducible to the notion of
standards of any explicit or implicit of its interpretation.
Key words: the analysis, the particular use, antonym, an implicit rule, the denial, the absence.
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Актуальность проблем, связанных с природой антиномии, обусловлена, кроме прочего почти полным отсутствием исследований, посвященных сопоставительному анализу антонимов различных языковых системах. Как подчеркивает современный исследователь: «Как и явление синонимии, антонимия до настоящего времени почти не рассматривалась в сопоставительном плане» [1: 128]. Однако, это, безусловно, не главная причина,
по которой данная проблема может рассматриваться в ряду первостепенных в семантике.
Как представляется, сравнительная семантика может способствовать углублению наших
представлений о языке с точки зрения фундаментальной проблематики, не говоря уже
о возможных практических приложениях результатов таких исследований, например, в
сфере искусственного интеллекта и электронного перевода. Явлению антонимии следует
уделить особое внимание в этом контексте: «Антонимия, или «противоположность по
значению», уже давно признана в качестве одного из важнейших семантических отношений. Однако в этой области царит большая путаница, отчасти потому, что антонимия
обычно рассматривается как отношение, дополнительное к синонимии, а отчасти потому, что большинство специалистов по семантике уделяют мало внимания различным
видам «противоположности» [2: 485].
Именно в трактовке противоположности и кроется суть проблемы антонимии. В самом деле, как ни странно, понятие о противоположности – при кажущейся ясности и
объективности его содержания, на самом деле, в очень значительной степени несет на
себе отпечаток субъективности коммуницирующих субъектов. Так, Л. Новиков, автор
монографии, посвященной антонимии, указывает на то, что: « … что ощущение и восприятие противоположности может в известной степени зависеть от возраста, профессии людей, географических, климатических и других условий их жизни и быть иногда
достаточно субъективным [5: 7].
Степень объективности/субъективности противопоставления обусловлена характером критерия, по которому производится сравнение = противопоставление. В этом
отношении сравнение внутри пары антонимов может быть либо эксплицитным, либо
имплицитным: «Сравнение может быть эксплицитным или имплицитным. Эксплицитно-сравнительные предложения распадаются на два типа: 1) могут сравниваться две
вещи относительно некоторого конкретного «свойства», и это «свойство» может предицироваться одной из них в большей степени, чем другой, например: Our house is bigger
than yours «Наш дом больше, чем ваш»: 2) могут сравниваться два состояния одной и той
же вещи относительно рассматриваемого «свойства», например: Our housе is bigger than
it used to be «Наш дом больше, чем он был раньше» [2: 488]. Однако набольший интерес
представляет собой имплицитное сравнение: «Многие псевдопроблемы в логике и философии происходят от невнимания ряда исследователей к тому факту, что слова типа big
«большой» и small «маленький» или good «хороший» и bad «плохой» не соотносятся с
независимо заданными противоположными качествами, а просто служат лексическими
средствами градации (в терминах «более, чем» или «менее, чем» по отношению к какойлибо имплицитной норме) [2: 489].
Между тем, можно выделить группу антиномических пар, не подпадающих ни
под одну из представленных категорий. Это пары, включающие прилагательные, обозначающие сугубо человеческие качества, как внешние, так и внутренние: ум, красоту,
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глупость, щедрость и т. п. В самом деле, невозможно, видимо, определить «независимо
заданное качество» щедрости или ума – с одной стороны, а, с другой – столь же проблематично вообразить имплицитную норму, к которой люди бы согласились как с мерилом
ума. (Пословица гласит: «Сколько голов – столько умов»).
Ближайшим разрешением этой коллизии может служить предположение, что один
из членов антонимической пары такого типа обозначает отсутствие качества, обозначаемого другим членом оппозиции. В таком случае, градация оказывается невозможной,
как минимум, на одной из сторон семантической оппозиции, а именно – на стороне «отрицательного» члена. Подобные соображения уже высказывались исследователями. В
одних случаях это было связано с несколько иными по значению антонимами: «…. В
оппозиции антонимов один из них предстает при их семантической интерпретации как
положительный (здоровый), другой – как отрицательный (больной = не + здоровый), а
само антиномическое отношение слов – как асимметричное. Негативный член оппозиции оказывается семантически более важным и более сложным» [5: 55].
С нашей точки зрения, очевидно, что оппозиция больной – здоровый отражает несколько иную ситуацию, нежели, например, оппозиция глупый – умный. Это непосредственно сказывается в невозможности образования сравнительной степени от прилагательных «здоровый» и «больной», тогда как от прилагательных «умный» и «глупый» эти
степени образуются без семантических осложнений. На этом основании мы делаем вывод, что «отрицание» как тип отношения одного члена антонимической пары к другому
(больной – к здоровому) не исчерпывает репертуара межантонимных отношений. В паре
«умный – глупый» доминантой антонимии оказывается не отрицание одним членом оппозиции другого, а – обозначение отрицательным членом отсутствия качества, наличие
которого обозначает другой член оппозиции.
Такой подход не нов, но до сих пор был предметом специального обсуждения, в основном, для логиков. В своем роде классическая контраргументация представлена в следующем рассуждении: «Что касается таких примеров, как темнота – свет, глупость – ум,
то здесь оба противоречащих друг другу понятия выражены положительно. (…) Ведь
под глупостью мы понимаем вполне определенное человеческое качество. И все мы назовем человека, лишенного его – умным. Единственным основанием считать глупость
отрицательным понятием, является то, что оно нам не нравится. На этом же основании
можно было бы считать отрицательным такие понятия, как «лень», «обжорство», «эгоизм», «скупость». Но здесь мы полностью покидаем почву логики» [4: 63].
Не видя перспективы в чисто логической полемике, мы намерены аргументировать
свою позицию, сформированную под влиянием взглядов Л. Новикова и А. Вежбицкой, на
собственно лингвистическом материале. Мы намерены доказать существование особого
типа антонимов, по отношению к которым неактуально ни одно из существующих определений внешней нормы, на фоне которой осуществляется сравнение, ни эксплицитной,
ни имплицитной. Как представляется, первичный материал для более четкой постановки
вопроса о семантической асимметрии в антиномических парах может дать квантитативный анализ употребления, в частности, степеней сравнения, образованных от прилагательных, образующих соответствующие антиномические пары. Гипотеза, подлежащая
предварительной проверке, состоит в том, что, если согласиться с предположением, согласно которому значение одного из членов антиномической пары может быть сведено
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к обозначению отсутствия у лица или предмета качества, наличие которого обозначает
противоположный по значению член пары, то следует ожидать низкую продуктивность
образования степеней сравнения от антонима, обозначающего отсутствие некоего качества по сравнению с антонимом, обозначающим наличие этого качества. Такой прогноз
мы делаем на основании логического аргумента: коль скоро прилагательное, например,
«злой» обозначает не определенное качество характера, а отсутствие такого качества, как
«доброта», то возможность сравнения между собой двух «пустых» содержаний оказывается проблематичной (хотя, конечно, допустимой при определенных обстоятельствах),
вне зависимости от того, сравниваются ли два состояния одного и того же человека,
либо два разных человека. Поскольку отдаленной целью нашей работы является доказательство универсальности такой антонимической доминанты, мы провели анализ на
материале двух языков, русского и английского.
Было рассмотрено десять прилагательных в сравнительной степени от пяти пар антонимов: умный-глупый; добрый-злой; красивый-уродливый; щедрый-скупой и счастливый-несчастный – в русском языке и, соответственно: clever – stupid; good – malicious;
beatuiful – ugly: generous – avaricious; happy-unfortunate;– в английском.
Исследование было проведено на базе поисковых систем Яндекс и Google, а также
на базе Национального корпуса русского языка и четырех корпусов английского языка:
Британского национального корпуса, корпуса современного американского английского,
корпуса журнала «TIME» и корпуса исторического американского английского.
Результаты исследования:
Русский язык
1. Умный – глупый. ЯНДЕКС: умнее – 4 млн.; глупее – 882 тыс.
НКРЯ: умнее – найдено 981 документ, 651 вхождение, глупее – найдено 440 документов, 611 вхождений.
2. Добрый – злой. ЯНДЕКС: Добрее – 2 млн.; злее – 476 тыс.
НКРЯ: добрее – найдено 357 документов, 437 вхождений; злее – найдено 253 документа, 311 вхождений.
3. Щедрый-скупой.
ЯНДЕКС: щедрее – 113 тыс.; скупее – 21 тыс.
НКРЯ: щедрее – найдено 86 документов, 92 вхождения; скупее – найдено 34 документа, 34 вхождения.
4. Красивый – уродливый.
ЯНДЕКС: красивее – 3 млн.; уродливее – 41 тыс.
НКРЯ: красиве – найдено 608 документов, 829 вхождений; уродливее – найдено 24
документа, 25 вхождений.
5. Счастливый – несчастный.
ЯНДЕКС: счастливее – 1 млн.; несчастнее – 101 тыс.
НКРЯ: счастливее – найдено 440 документов, 621 вхождение; несчастнее – найдено 100 документов, 131 вхождение.
Английский язык
1. Clever – stupid
Google: more clever – 42 000 000; more stupid – 20 700 000.
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BNK, COCA, TIME, COHA: more clever – 21, 94, 16, 93; more stupid – 19, 55, 22, 82.
2. Good – malicious
Google: more kind – 685 000 000, more angry – 209 000 000.
BNK, COCA, TIME, COHA: more kind – 16, 65, 3, 103; more angry – 38, 171, 23, 187.
3. Beautiful - ugly
Google: more beautiful – 904 000 000, more ugly – 90 000 000.
BNK, COCA, TIME, COHA: more beautiful – 114, 839, 138, 2047; more ugly – 9, 23,
6, 31.
4. Generous - avaricious
Google: more generous – 48 000 000, more avaricious – 389 000.
BNK, COCA, TIME, COHA: more generous – 165, 434, 135, 486, more avaricious –
2, – , – , 7.
5. Happy – unfortunate
Google: more happy – 1 150 000 000, more unfortunate – 25 000 900.
BNK, COCA, TIME, COHA: more happy – 22, 93, 13, 240; more unfortunate – 11, 33,
21, 154.
Проведенный анализ позволяет зафиксировать существенно большую продуктивность в образовании сравнительных степеней от прилагательных со значением «положительное человеческое качество»: добрый, красивый, умный, щедрый, счастливый. Важно
отметить, что полученные результаты практически одинаковы для обоих языков, состав
которых был подвергнут первичному анализу в данном направлении.
С нашей точки зрения, это может служить косвенным подтверждением гипотезы о
том, что соответствующие антонимы-прилагательные со значением «отрицательное человеческое качество» обозначают не наличие того или иного качества, противоположного по содержанию положительному, а – отсутствие положительного качества.
Дальнейший анализ должен принять во внимание следующие возможности: следует
учесть развитие и, возможно, эволюцию человеческих представлений о мире и самом
человеке: эти изменения можно «засечь», кроме прочего, не только в содержании соответствующих философских текстов, но и в таких характеристиках словоупотребления,
которые изменяются (эволюционируют) вне зависимости от сознательного участия человека в порождении высказываний. Одной из таких характеристик и является, частности,
интенсивность и продуктивность различных словообразовательных тактик. Материалы,
собранные в английских корпусах уже сейчас позволяют провести сравнительный анализ изменения частотности словоупотребления не только по жанрово-тематическому
принципу, но и хронологически.
В пределах нашего собственного исследования несомненный интерес представляет
анализ сравнительной частотности употребления сравнительных конструкций с «как».
В перспективе развития нашей гипотезы, следует, видимо ожидать большую продуктивность образования конструкций с «как» с участием, условно говоря, отрицательных членов антиномических оппозиций. Этот предположение опирается на обыденный языковой опыт, с одной стороны. Ср: «глуп, как пробка, баран, дуб» и т. д.: глупость (тупость)
атрибутируется, по большей части, неживым объектам или животным. То же можно
наблюдать, например, и для прилагательного «уродливый». Положительные же члены
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оппозиции либо вообще не входят в сравнительные конструкции с «как», либо входит в
них при условии, что сравнение производится с человеком.
Такой же интерес должен представлять анализ моделей типа «стал умнее» и под.,
обозначающих интенсификацию того ил иного качества. Здесь также можно ожидать
значительного перевеса на стороне конструкций с положительным опорным прилагательным.
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ЕТИМОЛОГІЯ ЛАТИНСЬКИХ НАЗВ РОСЛИН

У статті розглядається походження деяких латинських назв рослин, наводиться їх
класифікація за інформативним компонентом.
Ключові слова: етимологія, ботанічна номенклатура, латинська мова.
В статье рассматривается происхождение некоторых латинских названий растений, приводится их классификация по информативному компоненту.
Ключевые слова: этимология, ботаническая номенклатура, латинский язык.
The article deals with etymology of some Latin names of plants, their classification by
informative component is given.
Key words: etymology, botanic nomenclature, Latin language.
Як відомо, основною таксономічною категорією біологічної систематики є вид
[1:65]. Латинські назви видів рослин є біномінальними, тобто вони складаються з двох
слів: назви роду і видового епітета [2:22].
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Латинські ботанічні назви поділяються на індиферентні та інформативні [3:160]. Індиферентними називаються терміни, утворені від власних назв: імен та прізвищ учених
(переважно ботаніків) та видатних людей. Наприклад: рід Linnaea (Ліннея) названо на
честь шведського природознавця К. Ліннея; рід Nicotiana (Табак) – на честь французького посла Ж. Ніко, який надіслав насіння цієї рослини до Парижу. До індиферентних належать також назви, утворені від міфологічних імен. Наприклад: назву artemisia “полин”
дано рослині на честь грецької богині Артеміди; назву сentaurea (kentaurea) “волошка”
– на честь кентавра Хірона, який лікував різні хвороби за допомогою цілющих рослин.
Як видовий епітет досить часто вживаються епоніми – іменники у формі Gen. Sing.
або прикметники, утворені від власних назв: Triticum Timopheevii – Пшениця Тимофєєва, Secale Vavilovii – Жито Вавилова.
Інформативними називаються терміни, які не тільки вказують на таксон, а й містять
у собі певну інформацію про рослину: її форму, колір, розмір, географічне поширення,
екологічне середовище зростання та ін. Інформативними можуть бути як родові назви,
так і видові епітети. Часто біномінальна назва виду рослини є комбінацією різних за
характером ознак інформативних компонентів.
Інформативні назви рослин за характером ознак, які вони відображають, можна
умовно поділити на ряд груп. У даній статті назви рослин класифіковано за першим
інформативним компонентом: якщо інформативними є і родова назва, і видовий епітет –
пріоритет надавався назві роду; якщо родова назва є індиферентною – розподіл здійснювався за інформативністю видового епітета.
1. Назви, що вказують на морфологічні ознаки рослин:
a) будову або форму рослини або окремих її частин:
Trifolium arvense – Конюшина польова
Іменник trifolium походить від лат. tri- “три-” і folium “листок”, що вказує на будову
листка за характером розчленування [4:116]. Видовий епітет виражений прикметником
arvensis, e, утвореним від лат. arvum, i n “поле”.
Cucurbita pepo – Гарбуз звичайний
Іменник сucurbita походить від двох латинських слів: cucumis, eris n “огірок” та
orbitus, a, um “круглий”, і дослівно перекладається як “круглий огірок” (гарбуз та огірок належать до однієї родини). Як видовий епітет вжито грецьку назву рослини pepo
“гарбуз”.
Rumex confertus – щавель кінський
Rumex є давньою назвою щавлю, яка, можливо, пов’язана з лат. rumex, icis m “дротик,
метальний спис з коротким ратищем” через гостру форму листя рослини. Як видовий
епітет вжито дієприкметник confertus, a, um “скупчений, зібраний”, що вказує на густі
суцвіття щавлю.
Capsella bursa-pastoris – Грицики звичайні
Назва сapsella перекладається як “коробочка” (зменшувальне від capsa “коробка,
ящик”). Складений видовий епітет bursa-pastoris перекладається як “сумка пастуха”:
трикутна форма плодів цієї рослини нагадує торбинку пастуха (пор. рос. назву рослини:
Пастушья сумка).
Більш поширеними є назви, які містять інформативні видові епітети, що вказують на
будову або форму рослини, такі як: latifolius (platyphyllus) “широколистий”, diversifolius
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(heterophyllus) “різнолистий”, multiflorus (polyanthemus) “багатоквітковий”, diffusus “розлогий” та ін.
б) колір:
Rosa canina – Шипшина собача
Назва rosa походить від грецьк. rhodon “шипшина, троянда”, яке пов’язане з кельт.
rhodd “червоний”. Як видовий епітет вжито прикметник сaninus, a, um (від лат. canis
“собака”) із зневажливим відтінком: цей вид шипшини відносно не багатий на вітаміни.
Laurus nobilis – Лавр благородний
Назва laurus пов’язана з кельт. blavr або lauer “зелений”: лавр – це вічнозелене дерево. Епітет nobilis дано рослині тому, що у Стародавньому Римі лавровими вінками та
гілками нагороджували переможців і героїв.
Більш поширеними є назви, які містять інформативні видові епітети, що вказують на
колір рослини або окремих її частин, такі як: albus, a, um “білий”, luteus, a, um (flavus, a,
um) “жовтий”, ruber, bra, brum “червоний” та ін.
в) смак або запах:
Allium caepa – Цибуля ріпчаста
Allium (alium) є давньою латинською назвою часнику (цибуля і часник належать до
однієї родини). Іменник аllium походить від кельт. прикметника all “пекучий”: часник
має гострий, пекучий смак. Можливо, також є зв’язок з лат. дієсловом halare “пахнути”
(halium → alium), оскільки рослина має сильний характерний запах. Як видовий епітет
вжито іменник caepa, ae f “цибуля”, який походить від кельт. cap(cep) “голова”: цибулина
має кулясту форму.
Capsicum annuum – Перець однорічний, або стручковий
Іменник сapsicum, можливо, є похідним від грецьк. дієслова kapto “кусаю, пеку”:
перець має гострий, пекучий смак.
2. Назви, що відображають географічне поширення або батьківщину рослини:
Armeniaca vulgaris – Абрикос звичайний
Іменник arneniaca, ae f походить від прикметника armeniacus, a, um “вірменський”:
плоди цього дерева уперше потрапили до Риму з Вірменії. Пліній називає плоди абрикоса prunum armeniacum “вірменська слива” [5:8]. Видовий епітет vulgaris утворено від
лат. vulgus “народ, простолюд”.
Більш поширеними є назви, які містять інформативні видові епітети, що вказують на
географічне поширення рослини, такі як: europaeus, a, um “європейський”, orientalis, e
“східний”, chinensis, e “китайський” та ін.
3. Назви, що вказують на час появи (цвітіння) рослини:
Calendula officinalis – Календула лікарська
Назва сalendula походить від лат. Calendae “календи, назва першого дня місяця” і
пов’язана з тим, що рослина цвіте протягом тривалого часу.
Chelidonium maius – Чистотіл великий
Назва сhelidonium походить від грецьк. chelidon “ластівка”. За спостереженнями давніх греків, рослина з’являється, коли прилітають ластівки, і відмирає, коли вони відлітають у вирій. У Діоскріда є ще одне міфологічне пояснення цієї назви: “Кажуть, що коли
пташеня ластівки сліпне, мати приносить у дзьобі цю траву і виліковує його” [6:35].
Як видовий епітет вжито форму вищого ступеня прикметника magnus, a, um “великий”.
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Серед видових епітетів, що вказують на час появи (цвітіння) рослини поширеними є
такі: aestivalis, e “літній”, vernalis, e “весняний” та ін.
4. Назви, що вказують на практичне значення рослин:
Найбільш численними у цій групі є назви, в яких знайшли відображення цілющі
властивості рослин, напр.: althaea “алтей” (від грецьк. althos “лікарський засіб”), salvia
“шавлія” (від лат. salvus “здоровий”), solanum “паслін” (від лат. solamen “утіха, заспокоєння”: за наркотичною та знеболювальною дією більшості видів), sanguiosorba “родовик” (від лат. sanguis “кров” і sorbere “вбирати, поглинати”. Часто як видовий епітет
вживається прикметник officinalis, e “лікарський” (від лат. officina “аптека, майстерня”).
Зустрічаються також назви, в основі яких лежать інші властивості рослин, що зумовили їх практичне використання:
Triticum vulgare – Пшениця звичайна
Давня латинська назва рослини triticum походить від дієприкметника минулого часу
tritus, a, um “розмелений, розтертий”, утвореного від дієслова terere “терти, молоти, товкти”: з давніх часів із зерна пшениці мололи борошно.
Linum usitatissimum – Льон звичайний, довгунець
Іменник linum є латинізованим варіантом грецьк. linon, яке походить від кельт. lin
“нитка”: з стеблин льону виготовляли нитки. Як видовий епітет вжито прикметник у найвищому ступені usitatissimum “найзвичайніший” (від usitatus, a, um “звичайний”).
Atropa belladonna – Беладонна звичайна
Родова назва є індиферентною: К. Лінней назвав рід Atropa на честь однієї з парок
грецької міфології Атропи, яка перерізала нитку життя кожної людини (більшість рослин
цього роду дуже отруйні). Іменник belladonna походить від італійських слів: bella “красива” і donna “жінка”. У давнину жінки користувалися соком цієї рослини як косметичним засобом: ним натирали щоки як рум’янами та закапували його в очі, від чого зіниці
розширювалися, а самі очі здавалися більшими та блискучими.
Lavandula officinalis – Лаванда лікарська
Назва lavandula походить від лат. lavare “мити”: з давніх часів лаванду використовували як ароматизатор при купанні.
Viburnum opulus – Калина звичайна
Іменник viburnum, i n походить від лат. viere “плести, вити”: з молодих гнучких гілок
рослини плели кошики. Іменник opulus, i f – давня латинська назва клена (листя калини
нагадує листя клена).
Проведене дослідження (всього проаналізовано близько 120 лексичних одиниць)
дозволяє зробити висновок, що більшість латинських біномінальних назв видів рослин
містять інформативний видовий епітет. Родові назви рослин можуть бути як індиферентними, так і інформативними. Досить часто назва виду являє собою комбінацію різних за
характером ознак інформативних компонентів, які відображають морфологічні особливості рослин, їх географічне поширення або екологічне середовище зростання, час появи
або цвітіння, практичне значення та ін. Більшість інформативних назв є мотивованими,
вони мають досить прозору внутрішню форму.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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(Брянск, Российская Федерация)

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ВЫРАЖЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Лексеми, якi передають суспiльно-полiтичнi поняття, потрапляючи iз засобiв
масової iнформацiї до словників, закрiплюються в них з первинним оцiночним або
безоцiночним значенням. Цей фактор вiдiграє визначну роль в становленнi та розвитку
семантики ключових слiв.
Ключові слова: нацiоналiзм, нацiоналiст, шовiнiзм, шовiнiст, консерватизм, консерватор, партiя.
Лексемы, выражающие общественно-политические понятия, попадая из средств
массовой информации в словари, закрепляются в них с первичным оценочным или
безоценочным значением. Этот фактор играет решающую роль в становлении и развитии семантики ключевых слов, рассматриваемых в статье.
Ключевые слова: национализм, националист, шовинист, консерватизм, консерватор, партия.
The lexemes expressing political concepts while taken from mass media to dictionaries are
fixed in them with their primary attitudinal or non-attitudinal meaning. This factor plays a decisive role in the semantic formation and development of the keywords considered in the article.
Key words: nationalism, a nationalist, a chauvinist, conservatism, a conservative, a party.
В русском языке немало таких слов, чья семантическая судьба и история употребления связаны с особенностями их первой дефиниции. Наши наблюдения относятся
прежде всего к общественно-политической лексике, часть которой изначально употреблялась как безоценочная, частично как положительно или отрицательно оценочная, и
это их свойство во многом в дальнейшем определило характер употребления в средствах
массовой информации, а впоследствии отразилось и на лексикографических дефинициях.
Посмотрим, как воспринимались авторами словарей русского языка и некоторыми
средствами массовой информации значения широко употребительных, особенно в периоды социально-политических потрясений, слов националист, национализм, шовинист,
шовинизм, партия, консерватизм, консерватор. Их значения впервые отражают словари
иностранных слов, вошедших в русский язык, изданные в предреволюционный и непосредственно в период русской революции 1905-1907 гг.: СБ - В.В. Битнера [1], П - М.
Попова [2], ЧС – I, ЧС –II - А.Н. Чудинова [3], [4], НК – Д.Т. Майданова, И.И. Рыбакова
© Голованевский А.Л., 2011
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[5]. Характеристика этих и других словарей дана автором статьи в «Идеологически-оценочном словаре русского языка XIX - начала XX вв.» [6]. В эти же годы Бодуэн де Куртенэ (1903-1909) готовил III издание словаря В.И. Даля, куда внес все названные слова.
именно на это издание ссылаются составители Словаря современного русского литературного языка при определении первой лексикографической фиксации названных слов,
но надо отметить, что Бодуэн де Куртенэ, редактировал 3-й и 4-й тома, куда вошли слова
национализм и националист, в периоды поражения революции и реакции, и этот фактор
несомненно сказался на характере дефиниции названных лексем. В словарях Чудинова,
Попова, Битнера, указываются экстралингвитические предпосылки становления общественно-политического термина национализм, который указанными словарями фиксируется раньше, чем термин националист. Национализм. По нашим данным, впервые зафиксирован в ЧС-II в 1902 г. Националист - в 3 изд. словаря Даля в 1909 г. в таком значении.
Национализм. Вначале стремление ирландцев к автономии, затем с 80-х годов т.н.
принцип обособления каждого народа в сфере интересов, присущих ему одному и обусловливающихся его средой, племенными и историческими особенностями [4 (II:486)].
Бодуэн де Куртенэ рассматривал значение слов-терминов национализм, националист
в одном синонимическом ряду со словами шовинизм, шовинист, «узкий патриотизм»,
«узкий патриот», что было вызвано его резко отрицательным отношением к проводимой царским правительством национальной политике. В ДБ [7] даются такие дефиниции
терминов. Национализм. «Шовинизм, узкий патриотизм, основанный на стремлении к
исключительному господству собственного народа и даже истреблением всех остальных». Националист. «Узко-национальный патриот». Как видим, в значении слов национализм, националист в качестве определяющих семантических компонентов выступают термины «патриот» (в специфическом употреблении) и «шовинизм». Термин «шовинизм», как и «патриот», тоже имеет довольно неоднозначную семантическую историю.
Как известно, Шовенизм (именно в таком написании употреблялось это слово) восходит
к имени собственному Шовен (французский сержант, слепо преданный своему императору Наполеону). Отсюда: Шовинизм (Шовензм). «Прежде всякое безграничное удивление, питаемое к особе Наполеона. И через годы… Слепая преданность какому-либо лицу
или делу, всякая социальная и политическая приверженность» [8 (III:1059)]. История
употребления слова шовинизм в революционной публицистике выветрила какую-либо
семантическую связь с именем собственным, но завоевательная политика Наполеона
по-своему отразилась, уже на собственно русской почве, в понимании этого термина.
Шовинизм. «Квасной, наступательный и хищнический патриотизм; патриотическое
ослепление, слепая привязанность ко всему своему и отвращение к чужому». Шовинист. «Патриот с наступательными и хищническими стремлениями по отношению к
другим национальностям; пропитанный человеконенавистничеством, защищающий все
свое, хотя бы и вредное, не видящий у себя на родине никаких недостатков, имеющий
инстинктивное отношение ко всему чужому, преследующий чужое за то только, что
оно чужое» [7 ( IV: 1460)].
Позднее в ЕС – 1911, редактируемом Бодуэном де Куртенэ, дается такая дефиниция
этого понятия: Шовинист. Человек, отличающийся шовинизмом [9: 561]. Понятно, что в
III издании Словаря Даля дана публицистическо-энциклопедическая дефиниция автора,
тяжело переживавшего последствия поражения буржуазно-демократической революции,
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непримиримого ко всякой национальной несправедливости. В словаре Ефремова – бесстрастная лингвистическая дефиниция. Но следует иметь в виду, что под шовинизмом
большинство авторов словарей понимают: «ложный патриотизм», [10: 643] «квасной,
наступательный и хищнический патриотизм» [7 (IV: 1460)]; «изуверный патриотизм»
[11: 718]. В словарях XIX в., начиная с Ян – I, где Патриот – Сын отечества, любитель отечества, рачитель о пользе отечества [12], а также в словаре Даля и некоторых
других эта лексема имеет только положительную оценочность. Как видим, оценочные
прилагательные в более поздних дефинициях устраняют ту положительную семантику,
которая была свойственна лексикографическим дефинициям словарей XIX в.: Яновского, Даля, Толля и др. А это: любовь к отечеству, стремление жертвовать своими личными
интересами на пользу общим. Многострадальные слова патриот, патриотизм, партия,
национализм, националист, консерватор и многие другие становятся в условиях политической борьбы ярлыками-кличками. Одни ими манипулируют, выхолащивая истинное
значение слова, другие пытаются защитить значение первоначальной номинации, третьи вообще отказывают праву на существование кажущимся им навсегда скомпрометированными слов-знаков. В таком случае ареной борьбы становится довольно узкий
круг словесных номинаций, но обозначаемые ими понятия определяют идеологическую
сущность политических программ противоборствующих партий или отдельных групп.
М. Бахтин в работе «Марксизм и философия языка», изданной в 1930 г. под авторством
В.Н. Волошинова, указывал: «На каждом этапе развития общества существует особый
и ограниченный круг предметов, доступных социальному вниманию …Только то может
войти в мир идеологии, оформиться и упрочиться в нем, что приобрело общественную
ценность». Бахтин видит причинны той борьбы, которую ведут полярные по своей идеологии группы, пытаясь в своих интересах использовать одни и те же знаки в том, что
«всякий живой идеологический знак двулик, как Янус. Эта внутренняя диалектичность
знака раскрывается до конца только в эпоху социальных кризисов и революционных
сдвигов» [13: 27]. «Внутренняя диалектичность» особенно заметно проявляется в том,
что особенность семантики многих идеологических знаков позволяет их использовать
по своему усмотрению, в своих интересах, поэтому нередко многие из этих слов входят
в название партий. К таковым относятся и слова-знаки патриот, демократ, национальный, социалист, да и само слово партия тоже попадает в этот ряд. Обратим внимание
на то, что эти, как и другие идеологически значимые слова, проходят довольно сложный путь своего употребления в языке, прежде чем становятся объектами пристального
внимания и соответственно оценки, как правило, противоборствующих идеологических
группировок, которые в определенных ситуациях способны поколебать, скомпрометировать значение слов с устоявшейся семантикой или даже навязать обществу свое понимание, далекое от объективного. В «Послесловии к III изданию словаря Даля», защищая право лексикографа отражать в словарях различное понимание одних и тех же
слов враждующих между собой партий, Бодуэн де Куртенэ продемонстрировал это положение на примерах употребления слов патриот, партия и ряда других в изданиях
различных партий – от монархического до социал-демократического направлений и при
этом дал им дефиниции, отражающие особенности его собственного мировоззрения. В
целом ряде статей, в основном в изданиях левокадетской направленности («Речь», «Биржевые ведомости») он пропагандировал передовые идеи о развитии русской лексики в
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революционные эпохи, в частности о соотношении исконного и заимствованного, при
обозначении новых политических понятий, важности фактора освоения русским языком
заимствованных слов, о целесообразности употребления общепонятных заимствований.
К таким общепонятным словам ученый относил и слово партия. Интернациональный
характер его происхождения и употребления вполне отвечал условиям России 1905г., и
семантику нового понятия стали отражать словари. По поводу «русскости» слова партия
Бодуэн замечал: «Партия- слово не менее русское, чем, например, союз, страна, сторона,
единица, троица, борьба, война, победа, поражение и многие другие» [14]. Таким образом, у некоторых идеологов слово партия вызывало неприязнь уже потому, что оно не
было русским по своему происхождению (и выдающийся славист специально приводит
его в одном ряду с общеславянскими, старославянскими, исконно русскими словами), у
других такое же неприятие оно вызывает уже по другим, собственно идеологическим,
причинам. Когда Е.Евтушенко в одной из газетных статей писал: «Само слово «партия»,
независимо от прилагательного, дискредитировано» [15], то в данном случае он имел в
виду КПСС, утратившую свое былое общественное значение и влияние, не сумевшую
как руководящая сила сохранить СССР, но, вырвав один компонент из устойчивого словосочетания «коммунистическая партия», он явно поторопился дискредитировать само
слово партия, ибо люди будут всегда объединяться для достижения «общей, определенной цели в области общественного, политического, церковного и народного устройства
жизни в какой-либо форме»[8 (III: 34)], и именно внеклассовая, внеидеологическая этимология слова партия (partis- «часть чего-либо, не лучшая, не худшая, а просто часть»)
лучше всего подходит для названия объединений единомышленников в любой сфере
общественной жизни. И еще долго всем будет понятно и не вызывать каких-либо отрицательных эмоций значение слова в таких выражениях, как «партия храбрецов» и «партия
негодяев», «партия консерваторов» и «партия либералов», даже если за ними не стоят
какие-либо организованные политические объединения. А вот одна из первых лексикографических попыток Н. Яновского привести русские эквиваленты к значению этого
слова дает нам возможность представить, в каком направлении развивалась семантика
заимствованного в Петровскую эпоху слова партия в значении «Несколько человек»
[16: 219]. Такая дефиниция дана в «Новом словотолкователе» Н.Яновского, вышедшем
в 1803г.: Партия. «Сторона, соединение нескольких людей противу других, имеющих
противные пользы: шайка, скопище, единомышленники, последователи, сообщники»[12
(III: 234)]. Так что дискредитирован может быть не сам знак- слово партия, не безоценочный компонент «часть чего-либо» (читай- партия), а его оценочные определения или
понятие- номинация в целом.
К таким же безоценочным лексемам вначале относились консерватизм, консерватор.
Впервые слово консерватор в русской лексикографии было отражено в словаре
Яновского. Один из четырех властелинов или чиновников в Риме, названных так потому,
что поручено им бдеть о сохранении свободы, облегчений, преимуществ и привилегий
граждан [12 (II: 363)]. Но собственно лингвистическая дефиниция слов консерватор,
консерватизм дана только в словаре 1861 г., а в дальнейшем в других словарях II половины XIX в. Консерватор. Сохранитель, приверженец существующего порядка вещей.
Консерватизм. Образ мыслей и действий консерваторов [17: 246]. Как видим, это без218

оценочные лексемы. Но уже в словаре Даля дефиниция лексемы консерватор осложняется оценочностью, которая в дальнейшем была в более резкой форме свойственна всей
революционной и советской лексикографии. Консерватор. Кто блюдет настоящий порядок для управления, противник новизны, перемен [18 (II:152)]. В постсоветский период
эта лексема употребляется или как безоценочная, или с отрицательной оценочностью.
«В нашей стране тем временем само слово «консерватор» сохраняет устойчивое отрицательное значение – по крайней мере для значительного числа людей», - замечает
газета [19]. Между прочим, в ТСРЯ дается только безоценочная дефиниция, как и впервые в словаре 1861 г. Консерватизм. Приверженность к традиционному, устоявшемуся. Консерватор. приверженец старого, надежно зарекомендовавшего себя. [20: 490].
И если автор материала в «Известиях» прав, то следовало привести и 2-е, оценочное,
значение, которое, как он справедливо замечает, «сохраняет устойчивое отрицательное
значение». Здесь, пожалуй, можно говорить о редкой лексикографической непоследовательности при выделении оценочных – безоценочных значений идеологем, характерной
и для дефиниций других рассматриваемых ниже слов.
Даже такие отрицательно оценочные слова, как национализм, шовинизм проявляют
в идеологическом употреблении «янусово двуличие», о котором писал М.Бахтин. И это
объясняется своего рода «генетической памятью» слова, закрепленной в его первой словарной дефиниции.
Многие отвлеченные общественно-политические понятия со значением «политическое течение, направление» в языке появляются раньше, чем со значением «сторонники,
участники этих течений и направлений». К таковым относится и шовинизм- шовинист,
национализм- националист. Так, русские словари первые слова этих пар фиксируют с
разницей около 40 лет (шовинизм) и 7 лет (национализм). Это же самое мы наблюдаем и
в паре нигилизм- нигилист (разница более 40 лет). Практика употребления и понимания
слов национализм, националист в современной речи (устной и письменной) не соответствует принципам их жесткого дефинирования. Здесь в употреблении наблюдается интересная картина, в основе которой лежит оценка: свой - чужой. Свой - это всё, что связано
с защитой интересов не столько одной нации, сколько всего народа того или иного государства в конкурентной борьбе с другими государствами. Иными словами, проявлять
такой «национализм» - значит проводить внешнюю политику прежде всего в интересах
государства в целом, внутреннюю – в интересах подавляющего большинства населения, даже если это население в основном будут составлять люди одной национальности. Именно в таком значении, по-нашему, употребляется это слово в таких контекстах:
«Власть акцентирует свободу, демократию и развитие, массы предпочли бы национализм,
социализм, консерватизм. Налицо когнитивный диссонанс… Конечно, у кандидатов в
президенты есть ещё стратегический неприкосновенный запас идеологического антизападничества (скажем условно, «евразийства» или «национализма») [21]. Итак, свой- это
прежде всего: собственно российское, социалистическое, консервативное, евразийское;
чужой: глобалистское, демократическое по меркам Западам. В связи с этим мы рассматриваем как недостаточную, не охватывающую всех оттенков употребления дефиницию
слова национализм, данную в добротном ТСРЯ- 2008. Национализм, а, м. «Полит. идеология и связанная с ней политика, основанная на идее национальной исключительности
и национального превосходства, подавления других наций» [22: 640]. Явно напрашива219

ется ещё одно значение для этого слова, о котором мы писали выше. Именно таким образом выделено 2-е значение в этом же словаре у слова Глобализм, а, м. 1. Идеология,
отражающая стремление кого или чего-либо (обычно одного конкретного государства)
к навязыванию своей воли другим странам и их жителям, к установлению мирового господства. 2. Идея построения единого мирового порядка без преобладания роли какой-л.
одной страны [22: 249]. Второе значение связано со вторым направлением в реальной
политике глобализма как «объединение и защита экономических, политических и иных
интересов всех в целом и каждого в отдельности без их ущемления кем бы то ни было».
Это своего рода идеальное представление о целях глобализма, по-видимому, далеко от
реального воплощения в жизнь. Понимание термина-знака национализм осложняется и
по той причине, что по внешнему оформлению оно сближается с термином-знаком нацизм. В связи с этим обратим внимание на дискуссионные материалы «Литературной
газеты», в которых поднималась проблема понимания значения этого слова различными
слоями российского общества.
Известный политолог Е.С. Кара-Мурза справедливо говорит о необходимости разграничения семантики родственных денотатов. «Многие, даже высокопоставленные
чиновники, путают нацизм и национализм, не видят между ними разницы. Но если с
тем, что нацизм разрушителен для нации, можно согласиться, то без здравого национализма не может существовать ни нация, ни народ. Как раз здравый национализм
создает нацию. Бисмарк сплотил Германию на базе национализма, а Гитлер – на базе
нацизма. И это два совершенно разных явления». Эту тему развивает Магомет Ахмедов,
народный поэт Дагестана. «Что касается национализма, то, на мой взгляд, все зависит
от того, как его понимать. Человек, который любит свою нацию, не унижая при этом
другие народы, достоин уважения» [23].
Итак, значения слов национализм и ему подобных вибрируют от нейтральных и положительно оценочных до резко отрицательно оценочных. И здесь немаловажную роль
играет фактор первичной дефиниции, которая может претерпеть в процессе употребления различные оценочные модификации, но при этом сохраняется в глубинной памяти
народов, в чьих языках она получила первую лексикографическую фиксацию
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Трач А.С.
(Россия, Таганрог)
ОСОБЕННОСТИ СБЛИЖЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ
И УСТНОЙ ФОРМ РЕЧИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

У статті йдеться про тенденцію зближення письмової і усної мови у зв’язку з появою особливого комунікативного середовища – Інтернету. Спонтанність побудови текстів і емоційність співрозмовників диктують вживання певних синтаксичних структур, характерних для усної мови, таких як економія сегментних коштів.
Ключові слова: усне мовлення, Інтернет-комунікація, економія
В статье идет речь о тенденции сближения письменной и устной речи в связи с
появлением особой коммуникативной среды – Интернета. Спонтанность построения
текстов и эмоциональность собеседников диктуют употребление определенных син© Трач А.С., 2011

221

таксических структур, характерных для устной речи, таких как экономия сегментных
средств.
Ключевые слова: устная речь, Интернет-коммуникация, экономия.
This article is about the tendency of convergence of written and oral speech connected with
advent of a special communicative environment – the Internet. The spontaneity of text building
and emotionality of interlocutors dictates using of special syntactical structures, typical for
oral speech, such as economy of segmental means of the text.
Key words: oral speech, Internet-communication, economy.
Вопрос о меняющемся языке в условиях современного мира интересует сегодня
многих ученых, как лингвистов, так и психологов, философов, социологов. Многие обеспокоены тем, что создание новых способов и условий общения способствует увеличению отступлений от языковых норм, засорению языка жаргонизмами. С.Г. Тер-Минасова
пишет, что язык как зеркало культуры отражает все наиболее важные и устойчивые изменения в образе жизни и менталитете народа, во всех сферах жизни общества [1: 88],
и это естественно, так как язык, который существует в меняющемся мире и не меняется
сам, перестает выполнять свою функцию. «Может ли язык оставаться неизменным, когда вокруг меняется все: общество, психология, техника, политика?» – задается вопросом
ученый-лингвист, занимающийся изучением современного русского языка, автор книги
«Русский язык на грани нервного срыва» М. Кронгауз [2: 9].
Современная коммуникация – это в большой мере «электронная коммуникация»,
общение посредством интернет-чатов, смс. Интернет, «особая коммуникативная среда,
место реализации языка, никогда ранее не существовавшее» [3], разумеется, не может не
оказывать влияние на форму речи. Существуют две формы языка, которым соответствуют две формы коммуникации. Большинство ученых противопоставляют сферы устной
и письменной речи, выделяя характерные функционально-стилистические образования
для каждой сферы. Так, письменную речь отождествляют со сферой книжной речи, выделяя научный, деловой, публицистический стили, для которых характерна нейтральная эмоционально-экспрессивная окраска, преимущественно книжная лексика, сложные
синтаксические конструкции. В свою очередь, устная речь в целом отождествляется с
разговорной речью, использующейся для непосредственного обиходно-бытового общения и характеризующейся эмоционально-экспрессивной окрашенностью, употреблением разговорной лексики, стремлением к упрощению синтаксических конструкций. Однако следует отметить, что это самые общие определения, сопровождающиеся множеством
оговорок. Сегодня многие ученые придерживаются мнения, что невозможно полностью
отождествлять устную речь с речью разговорной или, скажем, противопоставлять письменную речь разговорной речи. Оппозиция «устная-письменная» – это оппозиция форм
речи, и поэтому можно вести речь о взаимопроникновениях. [4: 66]
Возникновение Интернета, огромной новой сферы коммуникации, дает возможность
говорить о неком промежуточный тип коммуникации, который в каком-то смысле является письменным (визуальным), а в каком-то – устным. По способу восприятия – это,
безусловно, визуальная речь, то есть воспринимается глазами. Так же и по некоторым
другим характеристикам. Например, мы можем делать длительные паузы во время разговора, что недопустимо во время устной беседы. Отправитель сообщения может ожидать
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ответ в течение длительного времени. Ранее сложность коммуникации в письменной
форме состояла в том, что автор не имел возможности немедленно убедиться, насколько
доступно выражена им мысль, насколько правильна форма, в которую эта мысль облечена. Нынешний письменный текст передаётся и получается мгновенно, ответ может
быть получен в течение нескольких дней, учитывая занятость адресата, возможность
доступа к электронной почте, технические проблемы, разницу во времени и т. д., хотя
многие средства связи предполагают моментальный ответ. С точки зрения структуры
используемого языка такая речь является устной [5]. Новые способы и условия коммуникации позволяют, например, передавать сообщение по телефону - это очень удобно, если
вы готовы нарушать законы русского языка: сокращать слова, пренебрегать запятыми и
т.д. Человек может успешно осуществлять коммуникацию с помощью смс-сообщений,
но трансформировать язык, потому что, придерживаясь рамок литературного языка, мы
усложняем коммуникацию.
Чаще всего, при виртуальном общении в интернете наблюдается скрывание или презентация ложных сведений о себе. Собеседники, не видя друг друга в глаза, даже если
знакомы лично, зачастую чувствуют себя гораздо более раскованными в выборе языковых средств. Поэтому общение через интернет подразумевает определенную выразительность, которую иногда просто невозможно допустить в устной речи или «бумажной»
переписке. Излагая в письменной форме свои мысли в естественных условиях общения,
человек зачастую не заботится о редакции и коррекции своего сообщения. Так, нормы
кодифицированной письменной речи нарушаются из-за опечаток, которые автор не успевает исправить, так как нет времени на редактирование письменного текста. Подобные
оговорки и недоговорки существуют и в устной речи, но будучи непосредственно облеченными в письменную форму, они производят впечатление небрежности и неправильности. Человек сегодня, ежедневно сталкиваясь с огромным потоком информации, воспринимает только ее суть, перестает обращать внимание на ее форму, постепенно привыкая к некоторым ошибкам. В подобной ситуации единственно значимым параметром
является коммуникативная достаточность: если адресат понимает мысль автора, значит,
текст является коммуникативно-эффективным. В текстах подобного рода мы имеем дело
практически со спонтанным письменным самовыражением, которое дает очень своеобразный гибрид устной и письменной речи. Конечно, даже в форумах и блогах люди пишут не совсем так, как говорят, но дистанция между письменной и устной речью здесь во
много раз меньше. Этим электронная коммуникация и привлекательна для лингвистов:
какие-то языковые явления встречаются только или преимущественно в данных текстах.
[6] Устная речь гораздо богаче письменной – помимо смыслового содержания, играет
роль громкость, интонации, особые выделения голосом, междометия и т.д. В Интернете же неизбежно должно происходить обогащение письменной речи, чтобы мы могли
передать то, что нельзя передать стандартной письменной речью. Самый простой пример – так называемые смайлики (графическое изображение эмоций с помощью знаков).
Кроме того, способом передачи эмоциональной насыщенности речи является ее построение, отличающееся от типичной письменной речи – краткость, разорванность, отсутствие четких конструкций. Обычно продукты письменной речи создаются в результате
длительной и тщательной работы над словесным выражением мыслей, вследствие
чего они выверены в содержании и отшлифованы стилистически. Отсутствие непосред223

ственного контакта между пишущим и читающим создает особые условия для построения текста: пишущий лишен возможности использования жесто-мимического канала
связи для более полного выражения своих мыслей (знаки препинания не восполняют
жесты и интонацию в полной мере) и поэтому вынужден добиваться полноты и завершенности высказывания другими средствами – такими, как развернутые предложения,
сложные конструкции и т. д.
Остановимся подробнее на cближении устной и письменной речи, проявляющемся в
Интернет-коммуникации. Мы воспользовались примерами текстов с сайтов odnoklassniki.
ru и vkontakte.ru, так как на сайтах, называемых социальными сетями, осуществляется
характерное Интернет-общение, о котором мы говорили выше. Наиболее яркими в данном случае являются примеры, связанные с синтаксисом. В письменной речи существуют синтаксические нормы, которые предписывают правильное построение основных
синтаксических единиц - словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила
согласования слов и синтаксического управления, соотнесения частей предложения друг
с другом с помощью грамматических форм слов с той целью, чтобы предложение было
грамотным и осмысленным высказыванием. В Интернет-коммуникации эти нормы часто
игнорируются за счет следования тенденциям построения синтаксических конструкций
устной речи. Так, одними из наиболее ярких конструкций устной речи, встречающихся
в Интернете, являются конструкции экономии сегментных средств текста. «Экономия
как лингвистическое явление предполагает такое использование средств, принимающих
участие в языковом общении, которое приводит… к экономии времени и сокращает процесс взаимопонимания» [7:126]. Экономия сегментных средств, являясь отсутствием некоторых компонентов плана выражения, выполняет разные функции – от простого пропуска в тексте того или иного компонента синтаксического построения, не играющего
какой-либо роли в плане содержания этой конструкции, до случаев, связанных с характером выражения плана содержания. Приведем пример: «Не сказала бы, он очень даже
веселым выглядит, одет хорошо, побрит. А прошло всего полторы недели… Ха, а мы
думали, что для него это конец света…». В этом примере речь идет о включении, одном
из способов экономии сегментных средств текста. Включение представляет собой такой
способ экономии, при котором компоненты вербализованные включают в себя содержание компонентов невербализованных. Знаком невербализованного смысла в приведенном примере является обратная валентность, возникают так называемые парадигмы
подобия. Автором умалчивается слово, точнее, целый блок слов, которые домысливает
собеседник: «…не сказала бы, что он переживает, он очень даже веселым выглядит…»,
или «не сказала бы, что он расстроен, он очень даже веселым выглядит…», или «не
сказала бы, что ты права, он очень даже веселым выглядит …».
Еще одной характерной особенностью устной речи, встречающейся в текстах сети
Интернет, является эллиптичность, также говорящая об экономии речевых усилий. «В
результате эллипса облегчается структура языковой единицы и она становится более
«портативной», более удобной в процессе общения» [8:153]. Так, например, в сложном
предложении не повторяются те части его, которые ясны из контекста. Эти невербализованные, нулевые компоненты выражаются сверхсегментными средствами и лексикограмматическими особенностями вербализованной части синтаксической конструкции.
Наличие таких компонентов определяется на основании двух рядов: синтагматического
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и парадигматического, причем роль парадигматического ряда особенно велика. Синтаксическая форма с нулевыми компонентами является полной. Например: «я счастлив)
просто он сам по себе такой хороший, такой замечательный! когда я перешла в лицей, у меня же с отдельными кадрами не заладилось, я с классом долго не общалось, а с
ним все сразу пошло)». Для сравнения: «Просто он сам по себе такой хороший, такой
замечательный, что нет слов! / что ты даже себе представить не можешь!» В таких
примерах реализуется принцип «часть в значении целого».
Еще одним признаком эллиптических предложений (в сравнении с предложениями
неполными) является устранение глагольного компонента, которое не возмещается контекстом или ситуацией. Устранение глагольного сказуемого не препятствует в этом случае самостоятельному функционированию предложения. Приведем пример: «Фу ты,
я ему про одно, а он мне про другое совершенно!... Ты меня хоть вообще слушаешь?
Перечитай предыдущие сообщения и тогда свистни, как въедешь :)»
Итак, Интернет сегодня представляет собой не просто компьютерную технологию и
даже не просто средство общения, получения и передачи информации, а культурный феномен, уже сейчас изменивший мировоззрение миллионов. При этом, безусловно, активизируются внутренние процессы развития языка, который отображает наиболее важные
изменения во всех сферах жизни общества. Современное письмо теряет присущие только ему свойства и характерные черты и приобретает признаки устной речи. Письменный
текст разбивается графически, визуально дробится; он демократичен в лексическом отношении; в нём преобладают разговорные выражения, сленг, жаргон речевых субкультур. Особенно ярко явления сближения письменной и устной речи можно проследить на
примерах ненормативных для письменной речи пунктуации и синтаксисе. Экономия и
избыточность сегментных средств текста напрямую связаны со спонтанностью устной
речи и необходимостью выстраивать высказывание без подготовки. Такие явления совершенно нетипичны для письменной речи, но распространены в сети Интернет.
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НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ
В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
Стаття присвячена дослідженню невербальних засобів спілкування в сучасній німецькомовній Інтернет-комунікації. Здійснюється аналіз структури, семантики та
функціонування смайликів (емотиконів) в сучасній німецькі мові.
Ключові слова: німецька мова, Інтернет-комунікація, невербальні засоби спілкування, смайлик, емотикон.
Статья посвящена изучению невербальных средств общения в современной
немецкоязычной Интернет-комуникации. Анализируется структура, семантика и функционирование смайлов (эмотиконов) в современном немецком языке.
Ключевые слова: немецкий язык, Интернет-коммуникация, невербальные средства
общения, смайл, эмотикон.
The article deals with paralinguistic aspects of Internet communication. The paper
considers the structure, the semantics and the functions of smiles (emoticons) in Modern
German.
Key words: German, Internet communication, paralinguistic aspects of communication,
smile, emoticon.
Характерною ознакою життя сучасної людини є надзвичайно інтенсивне використання комп’ютерів та інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності. Швидкі
темпи розвитку науки і техніки, в якому комп’ютерні та інформаційно-телекомунікаційні
технології набувають все більшого значення, сприяють всебічному вдосконаленню новітніх
різновидів комунікації, до яких належать Інтернет-комунікація, СМС-комунікація тощо.
Дослідження спілкування людини, опосередкованої комп’ютерами, мобільними телефонами та іншими різновидами інформаційних технологій, є одним із актуальних завдань сучасної лінгвістики. Таке спілкування інтегрує в одну систему письмове та усне
мовлення, текст, звук, зображення та ін., впливаючи як на розвиток міжлюдської комунікації, так і на розвиток мови, особливо її лексичного складу.
Учені різних мовознавчих напрямів займаються вивченням особливостей Інтернет-комунікації з позиції різних аспектів [1], визначають характерні риси використання мовних
засобів в електронному листуванні [2], чатах [3], смс-комунікації [4; 5; 6] та ін. Проте, слід
зазначити , що багато мовних явищ в окреслених видах комунікації вимагають більш глибокого і детального дослідження, йдеться, напр., про особливості використання невербальних
засобів спілкування, що і визначає актуальність і новизну лінгвістичних досліджень у цій
площині.
Недостатній рівень висвітлення окресленої проблематики в сучасному мовознавстві, а
також багатогранність об’єкта дослідження визначають мету цієї статті, що полягає у ви© Ковбасюк Л.А., 2011
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світленні найбільш поширених невербальних засобів комунікації, що використовуються в
сучасній німецькомовній Інтернет-комунікації, визначенні їхньої семантики та особливостей функціонування.
Об’єктом нашого дослідження є невербальних засобів спілкування, що використовуються в Інтернеті, предметом – специфічні ознаки визначених невербальних засобів спілкування та особливості їхнього функціонування.
Матеріалом вивчення слугували електронні листи, німецькомовні Чати, форуми тощо.
Соціально-культурні, економічні та наукові перетворення, що відбуваються у сучасному світі, інтенсивно впливають на різні сфери життєдіяльності особистості. Для
сучасної людини комп’ютер став невід’ємним робочим інструментом, посередником
у процесі комунікації, без якого стають неможливими отримання електронної пошти,
спілкування з друзями, пошук бажаної інформації та ін. Інтернет-комунікація найбільш
розповсюджена серед молоді та людей середнього віку, оскільки саме ця вікова категорія
шукає повноцінного спілкування, що не обмежується часом, місцем, кордонами тощо. Крім
того, молодь більш легко використовує новітні здобутки глобалізованого світу.
Сучасні дослідники виокремлюють багато форм спілкування в Інтернеті, які можна
об’єднати в наступні групи: 1) телеконференція; 2) чат (Internet Relay Chat); 3) вебпейджеры (ICQ, Instant Messager); 4) листування електронною поштою (e-mail); 5)
інтернет-щоденник (блог); 6) форуми; 7) соціальні мережі (фейсбук, твіттер) та ін.
[7: 18-65].
Слід зазначити, що деякі різновиди Інтернет-комунікації (ICQ, чат) відбуваються у
межах прагматичних координат я – ти – тут – зараз, що визначають поведінку учасників
комунікації. Співрозмовники спілкуються on-line. Листування електронною поштою, наприклад, належить до такої комунікації, ознакою якого є відключення користувача від
каналу передачі даних, він є незалежним від місцезнаходження адресата й не пов’язаний
із його присутністю. Електронні листи не зобов’язують учасників спілкування до одночасної комунікації, тобто прагматичні координати тут – зараз не є важливими складовими комунікації. Спілкування відбувається в режимі off-line [8: 7, 39].
Комунікація у Всесвітній Мережі відбувається за своїми правилами та законами, які
в свою чергу безпосередньо впливають як на сам процес спілкування, так і на певну
мову. У процесі Інтернет-комунікації виникають нові мовні засоби, що визначаються
сучасними лінгвістами як комп’ютерний сленг, якому властиві нові види скорочення інформації, специфічне використання знаків пунктуації, вживання в писемному мовленні
засобів, що функціонально замінюють міміку і жести, тобто невербальні засоби спілкування та ін.
Все це сприяє тому, що за останній час в різних країнах світу лінгвісти звертають свою увагу на мову новітніх засобів масової комунікації, вивчаючи її на основі не
лише лінгвістичних підходів і методів, а й із залученням методик дослідження інших
дисциплін. У сучасному німецькомовному просторі основною лінгвістичною школою,
що займається дослідженням мови Інтернет-комунікації (Websprache), є школа під керівництвом професора П. Шлобінські в університеті м. Гановер. Ця лінгвістична школа
є достатньо молодою у царині лінгвістичних досліджень, функціонує вона з 1998 року,
результати вивчення мови новітніх засобів масової комунікації знаходяться у вільному
доступі на сторінці www. mediensprache.net [ 9 ].
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Основними рисами спілкування, опосередкованого Інтернетом, можна вважати такі
ознаки [ 10 ]:
1. Анонімність, що призводить у більшості випадків до безкарності, розкутості і безвідповідальності учасників спілкування.
2. Добровільність контактів. Користувачі добровільно встановлюють чи переривають контакти у будь-який момент.
3. Емоційне наповнення тексту, що виражається у створенні спеціальних знаків для
позначення емоцій.
4. Прагнення до нетипової, ненормативної поведінки. Користувачі утворюють свої
образи, які найчастіше не мають нічого спільного з реальністю. У віртуальному середовищі людина може бути ким завгодно, вибирати стать, будувати свою поведінку, що не
є характерною для реального життя тощо. Все це дозволяє людині конструювати свою
ідентичність на свій смак.
5. Більша, ніж у реальному світі, залежність від співрозмовника у спілкуванні,
оскільки не завжди відомо, чи має твій співрозмовник намір далі спілкуватися з тобою.
6. Відсутність єдності простору і часу, оскільки Інтернет уможливлює спілкування
з людьми з різних країн, які живуть у різних часових просторах.
7. Інтернет-комунікація завжди має письмовий характер спілкування.
У процесі повноцінного безпосереднього спілкування завжди відбувається поєднання вербальних і невербальних засобів комунікації. Не тільки мовні знаки та їхнє значення є важливим компонентом комунікативного процесу. Жести, міміка, знаходження у
просторі – все відіграє певну роль і певним чином впливає на співрозмовників.
На жаль, аудіальна виразність, візуальне вираження почуттів та емоцій або ставлення до співрозмовника, його поведінки не є властивими для комунікації, опосередкованої
Інтернетом. В якості невербальних засобів спілкування в Інтернет-комунікації використовуються «Смайлики» («Емотикони»), тобто спеціальні знаки, якими можна виражати свої почуття при написанні листів чи відповідей на них. «Смайли» є своєрідною
ідеограмою, що позволяє достатньо швидко та ефективно передавати емоції, почуття,
реакцію на отримане повідомлення або надати швидку відповідь. Зауважимо, що термін «смайл» походить від анг. «усмішка», а «емотікон» – штучне утворення, що виникло
шляхом словоскладання із «emotion“ та „icon“ [11].
Найперший графічний смайл, який було використано в електронному листуванні,
складався з двокрапки і дужки, що закривається. Відповідно до версії ВВС, винахідником цього смайла є С. Е. Фолмен, нині – професор психології університету Карнегі
Меллон в Пітсбурзі. Час народження цього смайлика відомий з точністю до хвилини: 19
вересня 1982 року в 11.44 ранку студент С. Фолмен відправив колегам електронне повідомлення, в якому запропонував використовувати в Інтернет-форумі (Bulletin Board)
послідовність символів з двокрапки, тире і дужки, що закривається :-) [11]. З часом цей
смайлик став загальновизнаним вираженням позитивних емоцій.
Слід зазначити, що завдяки автоматичним програмним засобам багато графічних
смайликів передаються схематичним зображенням людського обличчя в жовтому колі,
винахідником якого вважають французького журналіста Ф. Луфрані. Ф. Луфрані запатентував використання цього знака, смайлика-обличчя, ще в 1971 році у Франції з метою
позначення виразу гарного смаку [11].
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Сучасну німецькомовну Інтернет-комунікацію не можна уявити собі без використання смайликів. Вони вживаються як в електронному листуванні, так і в чатах, форумах, соціальних мережах тощо. Загальна кількість цих невербальних засобів є великою,
значення смайликів пояснюються на форумах, в електронних енциклопедіях, навіть в
словниках, що означає шалену популярність цих засобів серед німецької молоді [12; 13;
14; 15].
Усі смайлики, що використовуються в сучасній німецькомовній Інтернет-комунікації
за структурою та зовнішнім виглядом можна поділити, на нашу думку, на п’ять великих
груп:
1) смайлики, що складаються із знаків пунктуації: крапка, тире, дужки, коми та ін.:
«:-)», «:)» – freuen, lächeln (радіти, посміхатися); : «ґ-(« – weinen (плакати);
2) смайлики, що складаються із знаків пунктуації та великої літери: «:-P“ – Zunge
herausstrecken (показувати язика); «:-D“ – sehr freuen / lachen (радіти, посміхатися);
3) смайлики, що складаються із знаків пунктуації та математичних знаків: «=8)»
– lächeln (große Augen oder Brille, Haare nach oben) (посміхатися, великі очі, окуляри,
волосся стирчить ); «^0^» – sehr freuen, jubeln (дуже радіти, тріумфувати); «%-(« –
verwirrt und enttäuscht (розгублений та розчарований);
4) японські емотікони, які схожі на картинки і походіть від японських аніме-коміксів
та анімаційних фільмів: «\(^_^)/» – Hurra! (mit Armen hoch) (ура, руки догори); «(@_@)»
– verwirrt (я розгубився); «<^©¿©^>» – ich sehe dich (бачу тебе);
5) смайлики-зображення людського обличчя в жовтому колі.
Зазначимо, що у нашій статті ми звертаємо увагу в першу чергу лише на смайлики,
що складаються зі знаків пунктуації, математичних знаків та літер.
Аналіз показав, що згідно з семантикою, смайлики в німецькомовній Інтернет-комунікації поділяються на такі групи:
1) людські емоції та почуття: а) позитивні: «=B^)» – cool, mit Sonnenbrille (кльово, в
окулярах); «:-o» – erstaunt (здивований); б) негативні: «>:(« – traurig und wütend (сумний
та злий); «:-I“ – nicht gut gelaunt (бути не в гуморі); «):-(« – ich bin genervt/ sauer (я знервований);
2) позначення людини, як в прямому, так і переосмисленому значенні, її національності тощо: «O:-)» – Engel (янгол); «>:->» – Teufelchen (чортиня); «{:-(« – Dickkopf (дурень); «<|-)=» – Chinese (китаєць);
3) дії, діяльність: «XD“ – mit zugekniffenen Augen lachen ( посміхатися з закритими
очима); « :-x“ – schweigen (мовчати), küssen (цілувати); « :-* « – küssen (цілувати);
«=====\_____/» – muss was kochen (потрібно щось приготувати); «:-Q“ – rauchen (палити); «(-_-)zzz» – schlafen (спати); «^^» – freundlich mit zusammengekniffenen Augen
lachen, grinsen (сміятися з заплющеними очами,
4) позначення тварин: «>O>“ – Fisch (риба); «:-(E)“ – Affe (мавпа); «,,,^..^,,,» – Katze
hinterm Zaun (кішка за парканом);
Проаналізовані електронні листи, фрагменти чатів та ін. свідчать про те, що смайлики мають своє певне місце в структурі тексту. Як правило, смайлики вживаються не на
початку електронного листа, а наприкінці. Це призвело до того, що деякі відвідувачі чатів та отримувачі електронних листів не сприймають текст без супровідних «смайликів».
Повідомлення або лист в будь-якому випадку повинне закінчуватись смайликом, завдяки
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якому підкреслюється емоційний стан або відношення відправника певної інформації.
Можна сказати, що смайлики стають невід’ємним атрибутом стійких формул мовленнєвого спілкування (привітання або здебільшого прощання), тісно пов’язаних з постулатом
ввічливості, виокремленим Г.П. Грайсом у 1975 році [16: 362].
(1) Liebe SomAk-Alumni, ich vermute ihr kennt dieses Programm schon gut, ich schicke
es Euch aber für alle Fälle dennoch! Mit den besten Wünschen für einen schönen, erholsamen
Sommer!:-)
(2) Hi :-), wie stehts wie gehts? Hab mich lange nicht gemeldet, wie immer viel zu tun. Am
Wochenende finde Zeit für Yoga, hast Lust drauf?Würde mich freuen! Melde ich bald! Ciao,
LG, Petra.
У певних випадках смайлик-посмішка, наприклад, може згладити неприємне враження, що склалось під час читання листа. Зазначимо, що для застосування смайликів
достатньо розповсюдженим є редуплікація, тобто повторення останнього компонента
графічного зображення, що позначає рот: „:-))))». Завдяки цьому наочно посилюється
вираження емоційного стану.
(3) … Ansonsten began ich seit 10 Tagen eine strenge Diaet. Die letzten Jrn nahm ich
rasch zu und das kann nicht so weitergehen! War 79Kilos und nun 76. Muss aber wirklich
Selbstdisziplin haben!!! Wuensche dir schoenes Wochenende, Gruss,
Froly :)).
(4) Liebe Larysa, schön, von Ihnen zu hören!:)))) Leider hatte ich noch gar keine Zeit, mir
all die schönen Urlaubsfotos auf facebook anzusehen, werd das aber so schnell wie möglich
nachholen. Mit besten Grüßen aus Odessa, Anett
Стосовно спілкування в Чаті, слід зазначити, що смайлики закінчують майже кожну
репліку співрозмовника, оскільки вони виражають емоційний стан, в якому знаходиться
користувач Чату.
(5) 69iger-Sommerlaune: :-o
69iger-Sommerlaune: daumen drücke neinnein *g
69iger-Sommerlaune: ja Loew68 wir kennen dich noch :-)
Loew68: wünscht nein ein langes leben [ ….]
69iger-Sommerlaune: es sei denn er ist es nicht ^^
69iger-Sommerlaune: er schreibt auch anders *g
Loew68: wenn meinst
(6) engelmaus62: so ganz alleine
ritchie322000: deswegen heisst der channel ja auch single^^
Отже, проведений аналіз різних форм спілкування в Інтернеті показав, що в сучасному німецькомовному Інтернет-спілкуванні широко використовуються невербальні засоби комунікації, які позначаються такими термінами як «смайлик» або «емотикон». Зазначені засоби складаються з літер, математичних знаків, знаків пунктуації, за своїм значенням, структурою чи походженням поділяються на певні групи та широко вживаються
користувачами Інтернету з метою вираження почуттів, емоцій або позначення певних
дій. Перспективою майбутніх досліджень у царині Інтернет-комунікації можна вважати
вивчення рівня володіння мовою користувачами Мережі, вплив Інтернет-комунікації на
їхній емоційний стан та ін.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ФРАНЦУЗЬКОГО ЕНОЛОГІЧНОГО
ТЕКСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕЗЕНТАТИВНОГО ТИПУ
Статтю присвячено розгляду лінгвокультурного аспекту представлення інформації
на етикетках вина французького виробництва. Висвітлено історичний, енологічний та
культурологічний компонент даного інформаційно-презентативного типу тексту.
Ключові слова: енологія, етикетка, текст, лінгвокультурологія, мовна свідомість.
Статья посвящена рассмотрению лингвокультурного аспекта представления информации на этикетках вина французского производства. Рассмотрены исторический,
энологический и культурологический компонент данного информационно-презентативного типа текста.
Ключевые слова: энология, этикетка, текст, лингвокультурология, языковое сознание.
The article deals with linguoculturological aspect of presentation of information in wine
labels of French production. Historical, enological and culturological components of a given
informative-presentation type of text are regarded.
Key words: enology, label, wine, text, linguoculturology, language consciousness.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики великий інтерес викликає питання про природу та використання мовного знання. Дослідження співвідношення мовних знаків та культурних реалій, які відображаються у мові, є одним із численних завдань лінгвокультурології. «Внутрішньо-культурна основа» [1] мовленнєвих практик формує певну систему
поглядів окремого етносу, де мова не лише відображає навколишній світ, а й створює
особливу неповторну картину світу. Лінгвокультурологічний підхід до розуміння мови
був викликаний дослідженнями зі сфер етносемантики та етнопрагматики, лінгвістичної
антропології, етнографії комунікації, міжкультурної прагматики тощо.
Як зазначає С.Г. Воркачев, «Лінгвокультурологія на сьогоднішній день є, мабуть,
наймолодшим відгалуженням етнолінгвістики чи, якщо скористатися «хімічною метафорою», це найновіше молекулярне з’єднання в межах останньої, відмінної від всіх інших своїм атомарним складом» та валентнісними зв’язками: співвідношення «часток»
лінгвістики та культурології та їх ієрархій» [2]. Саме в рамках цієї дисципліни ми можемо простежити та описати взаємовідношення мови та культури, мови та етносу, мови та
національного менталітету.
У статті розглянуто лінгвокультурний компонент французького енологічного тексту
інформаційно-презентативного типу з лицьової етикетки пляшки вина французького виробництва. Аналіз даних з етикеток може надати відомості про якість вина, його органолептичні показники тощо. Звісно, існує можливість прочитати загальні смакові та
ароматичні особливості даного напою на зворотній етикетці вина (за наявності), однак
за таких обставин наше власне сприйняття даного продукту може проходити крізь при© Іванченко В.О., 2011
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зму опису попереднього дегустатора. Вміння самостійно сприймати та інтерпретувати
текст етикетки на пляшці вина допомагає уникнути такої ситуації: «Існує одна проблема,
коли люди називають усі ті смаки й аромати, що їх, на їхню думку, вони виявили. Потім
це все потрапляє на етикетку пляшки, і ви бачите те, що видається рецептом фруктового
салату» [3: 113].
Стаття Ролана Барта «Вино та молоко» у праці «Міфології» яскраво характеризує
ставлення французів до вина, що відрізняє цю націю від інших: «Проте особливість
Франції в тому, що сила переходу до іншого стану вина не визнається тут відкрито як самоціль; в інших країнах люди п’ють заради оп’яніння, і скрізь говорять про це; у Франції
ж оп’яніння є наслідком, однак не ціллю. Випивка переживається як розтягування задоволення, а не як необхідна передумова бажаного наслідку; вино не просто магічне зілля,
але й тривалий акт пиття; декоративну цінність має тут жест, і якості вина невід’ємні від
способів поводження з ним…» [4: 20]. Вживання вина постає як необхідність, елемент
соціальної належності до французької нації, що підтверджується наступними словами
Р. Барта: «Тут повною мірою спрацьовує принцип універсальності, в тому значенні, що
всякого невіруючого у вино суспільство називає хворим, немічним чи збочинцем; воно
його не розуміє (в обох змістах – не розуміє та не приймає до себе). І напроти, всякому,
хто п’є вино, видається грамота про соціальну інтеграцію; вміння пити складає особливу
національну навичку, яка класифікує француза, доводить одночасно його «питтєві» можливості, самоконтроль та товариськість» [4: 21].
Мовна картина світу Франції зберігає значну кількість ілюстративного лінгвістичного
матеріалу для підтвердження такої риси французької нації, як «любов до вина», доказом
чого є численна метафорична лексика на позначення смакових, ароматичних та візуальних
характеристик напою. Вино сприймається як власна дитина, воно «народжується» (avoir la
joie d’annoncer la naissance de tel vin), його «виховують» (il s’élève), воно ще має «подорослішати» (s’assagir) [6: 7-8]. Повернімося до слів Р. Барта про те, що «вміння пити складає особливу національну навичку» французів, і зробимо спробу долучитися до цього
вміння шляхом аналізу «культурологічного» підтексту інформації про вино.
Нашу увагу привернула думка Кента Баха, який порушує питання: «Чи потрібні знання про вино, щоб можна було насолодитися й оцінити його, а якщо потрібні, то якою
мірою?» [3: 113]. Адже, на думку дослідника можливість виявити найтонші нюанси в
смакових та ароматичних якостях вина, порівняти їх з попереднім досвідом викликають
інтелектуальну насолоду під час дегустації. Продовжуємо цитувати К. Баха: «…не можна насолоджуватися винами повною мірою, не маючи переваг досвіду […] Ви не маєте
уявлення, що треба шукати у вині, як це вино смакує в порівнянні з іншими винами або
які стандарти можуть існувати для вин цього типу і з цього місця» [3: 115]. Ми вирішили
піти зворотнім шляхом та проаналізувати об’єктивні відомості про вино не внаслідок
розгляду дещо суб’єктивного тексту дегустатора після куштування вина, а з цілком конкретних та об’єктивно підтверджених даних з етикетки пляшки вина.
Саме слова К. Баха «які стандарти можуть існувати для вин цього типу і з даної
місцевості» наштовхнули нас на думку проаналізувати лицьову етикетку пляшки вина,
справжню «колиску» історичної, енологічної та лінгвокультурної інформації. Для прикладу обрано етикетку вина Бургонь Піно Нуар 2009 (Bourgogne Pinot Noir 2009) (який
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отримали від виробника даного винограду). У ході аналізу звернено увагу на лінгвокультурний аспект інтерпретації цього тексту.
На лицьовій етикетці пляшки вина виявлено таку інформацію:
- назву вина (Bourgogne);
- сорт винограду (Pinot Noir);
- рік врожаю (2009);
- наявність сульфітів (Contient sulfites);
- місце виробництва та розливу по пляшкам – господарство Мерлен (Vinifié et mis en
bouteille par Merlin);
- контроль справжності походження (Appellation Bourgogne Controlée);
На перший погляд інформація на етикетці є досить лаконічною та стислою, що надає
лише загальні відомості про даний продукт. Однак вміння «бачити більше», ніж написано, можливе лише за умови звільнення від «етноцентричної упередженості» [7: 1], адже
розуміння дискурсивних практик в межах інших культур може звестися нанівець, якщо
ми будемо розглядати їх через призму наших власних культуроспецифічних концептів.
Назва вина Bourgogne у мовній картині світу французької нації породжує цілу низку
асоціацій, що вже заздалегідь викликає специфічне ставлення до даного вина. Бургундія славиться великими «Гран-Крю» (Grand Cru), марочними винами особливо високої
якості. Цей регіон створює вина, що асоціюються у французької нації з насиченою історією стародавніх замків та багатовікових традицій виноробства. Знамениті вина Жевре-Шамбертен (Gevrey-Chambertin), Поммар (Pommard), Монтраше (Montrachet) серед
червоних вин, Шаблі (Chablis), Макон (Mâcon) та Сен Веран (Saint Véran) серед білих
постійно займають перші позиції в оцінці вин такими виданнями як Guide Parker des Vins
de France, Guide Achette des Vins тощо.
Зазначення контролю справжності походження вина (у нашому випадку Appellation
Bourgogne Controlée) вказують на обмеженість території збору винограду. Вина Франції
діляться на чотири категорії відповідно до місця збору та виготовлення винограду [9:
10-13]:
- столові вина без географічного позначення – vins de table sans dénomination
géographique (VT);
- столові вина з географічним позначенням: місцеві вина – vins de pays (VP);
- вина з географічним позначенням найвищої якості – vins délimités de qualité
supérieur (VDQS);
- вина з контролем справжності походження – vins d’appellation d’origine controlée
(AOC).
Appellation Bourgogne Controlée означає, що виноград було зібрано на території регіону Бургундія в межах виноградних володінь даного виробника. Вина контрольованих
найменувань за походженням завершають ієрархію класифікацій французьких вин і мають надзвичайно важливе значення для сприйняття того чи іншого вина. Така система
регламентації гарантує справжність французьких вин, що виготовлені на певній території. За законом від 30 липня 1935 року значна частина французьких виноградників
була розділена на «апелласьони» (найменування), кожний з яких має відповідати низці
вимог: межі апелльясону, дозволені сорти винограду, його максимальна врожайність,
вік лози, тип ґрунту та підґрунтя, тип та колір винограду, що вирощується, мінімальний
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вміст спирту [9: 13]. Таким чином, позначення Appellation Bourgogne Controlée вміщує
не лише культурологічну інформацію про традиції виноробства, але й цілком об’єктивні
характеристики даного продукту, місця та методу виготовлення, певних смакових та ароматичних особливостей, викликаних типом ґрунту, кліматичними особливостями даного
регіону тощо.
Зазначення сорту винограду піно нуар (Pinot Noir) на пляшці червоного вина з Бургундії у французькій мовній свідомості асоціюється з незмінною якістю. Саме Бургундія
вважається «батьківщиною» цього чорного сорту винограду і є невід’ємним компонентом вин «Гран Крю» (Grand Cru) даного регіону. Піно нуар важко назвати продуктивним
сортом винограду, однак для нього характерними є специфічний вишневий колір та насичена структура. Первинні аромати вишні, червоних та чорних фруктів з часом перетворюються на аромати «спиртової вишні», дичини та шкіри. Піно Нуар є примхливим
щодо клімату та не типовим для спекотних регіонів [10]. Така «ексклюзивність» сорту
винограду вже заздалегідь формує шанобливе ставлення французів до пляшки вина з
піно нуар.
Напис Vinifié et mis en bouteille par Merlin означає, що вино було виготовлене та розлите по пляшкам саме на території маєтку Merlin. Для французької виноробної традиції
характерно виготовляти вина в домашніх господарствах та продовжувати сімейну справу
з покоління у покоління. У даному випадку виноробне господарство заснували Олів’є та
Корін Мерлен (Olivier et Corinne Merlin) [11]. Через величезну конкуренцію та численність виробників вина такі приватні господарства цінуються за дбайливе та відповідальне ставлення до своєї роботи, де філософією стає «Сприймати кожну виноградну лозу як
живу істоту, як індивідуальність» [11]. Повний цикл виготовлення вина від вирощування
винограду до розливу готового продукту по пляшкам викликає довіру у французького
споживача, який цінить культуру виноробства та відданість певної родини цій справі.
Рік врожаю (Millésime) – 2009 – на пляшці позначає рік збору винограду, з якого виготовлено вино. Ґрунт, сорт винограду, сонячна активність, температурні коливання, дощі,
особливо наприкінці літа та на початку осені, є тими елементами, які значно впливають
на «розкриття» вина та вносять певні нюанси з року в рік. Для Бургундії 2009 рік відзначився холодною зимою, досить дощовою весною та грозовим літом. Цвітіння винограду
відбувалося нерівномірно у часі, однак дозрівання винограду влітку дещо покращило ситуацію. Тому 2009 рік не був найкращим для Бургундії, однак подарував досить непогані
вина рівня 2005 року [12]. У французькій мовній свідомості завжди присутній елемент
«оцінки міллезіму», і такі вислови як «Бордо представив чудові «міллезіми» у 1982, 1990
та 2000 роках» чи подібні до них досить часто зустрічаються у пресі, фахових виданнях,
винних каталогах тощо.
Напис про наявність сульфітів (Contient sulfites) є обов’язковим для певних вин,
оскільки дана хімічна сполука є алергеном. За Декретом № 2005-944 від 2 серпня 2005
про написи на етикетках продуктів харчування необхідно зазначати наявність сульфітів
на пляшці, якщо їх кількість перевищує 10 мг/л [13]. Проте вин без вмісту сульфітів не
існує, і тут мова йде про штучне додавання сульфітів до напою чи тих, які формуються
природнім шляхом під час алкогольного бродіння.
Отже, аналіз інформації з лицьової етикетки пляшки вина у французькому енологічному тексті спирається на фізичні, цілком об’єктивні факти. Саме знання історії по235

ходження вина, розумінням сортів винограду, впливу кліматичних особливостей тощо
може бути передумовою для поглибленого розуміння особливостей культури Франції.
Культурологічне тло інформації з лицьової етикетки пляшки вина сприймається порізному представниками різних націй. У французькій мовній свідомості вміння «читати»
прихований зміст розглянутого тексту є елементом соціальної інтеграції. Знання історичного, енологічного та культурологічного підтексту даної інформації висвітлює ентоспецифічні елементи мовної картини світу Франції. З лінгвістичної точки зору, об’єктивні
відомості, що існують в енологічному дискурсі французької мови, здатні полегшити розуміння метафоричної лексики у позначення органолептичних характеристик вина.
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ЛІНГВОКОГНІТИВНІ І лінгвопрагматичні особливості
політичного дискурсу
Статтю присвячено розгляду лінгвопрагматичних і лінгвокогнітивних особливостей політичного дискурсу. На матеріалі німецькомовного політичного дискурсу досліджуються мовні аспекти творення і поширення ідеологій. Окрема увага приділяється
груповій поляризації «свій»/«чужий».
Ключові слова: політичний дискурс, ідеологія, гендер, референція, стиль.
Статья посвящена рассмотрению лингвопрагматических и лингвокогнитивных
особенностей политического дискурса. На материале немецкоязычного политического
дискурса исследуются языковые аспекты создания и распространения идеологий. Отдельное внимание уделяется групповой поляризации «свой»/«чужой».
Ключевые слова: политический дискурс, идеология, гендер, референция, стиль.
The article deals with linguo-pragmatic and linguo-cognitive specifics of the political
discourse. Linguistic aspects of creating and disseminating ideologies is considered within
the framework of German political discourse. Special attention is being paid to the group
polarization “our”/”their”.
Key words: political discourse, ideology, gender, reference, style.
З розвитком і поширенням сучасних засобів масової комунікації, таких як телебачення й Інтернет, політичний дискурс виходить за рамки парламентів, урядів і партійних
форумів та набуває всюдисущого характеру: політики користуються нагодою, щоб за допомогою ЗМІ щоденно здійснювати ідеологічний вплив на кожного громадянина. У ХХ
ст. виникла і щороку набирає обертів потужна і висококомерціалізована індустрія політичної реклами і антиреклами, компромату і піару, «чорної» і «білої» риторики. Зворотна
сторона демократії полягає у зловживанні силою слова, маніпуляціях масовою свідомістю в інтересах окремих осіб і політичних сил. Саме тому політичний дискурс викликає
останніми роками пильну увагу з боку представників різноманітних гуманітарних і соціальних наук, зокрема лінгвістики. На межі сторіч у мовознавстві виокремилася нова
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дисципліна під назвою політолінгвістика, яка з різних позицій вивчає особливості мови
політиків і їхнє публічне мовлення. Наскрізною думкою політолінгвістики є теза про те,
що «політична діяльність є передусім мовленнєвою діяльністю» [1: 7]. У свою чергу,
мова являє собою суспільний продукт, і завдання прагмалінгвістики полягає, за Д. Херубімом, в тому, щоб «аналізувати мову як форму суспільної діяльності у взаємозв’язках,
які цю діяльність формують і цією діяльністю формуються» [2: 7]. Лінгвопрагматичні і
лінгвокогнітивні аспекти політичного дискурсу досліджували, зокрема, українські лінгвісти і комунікативісти Л.Є. Безсонова, А.Д. Бєлова, В.Л. Кравченко, Г.М. Подшивайлова, Г.Г. Почепцов, Л.Л. Славова, К.М. Серажим, О.С. Фоменко, І.А. Юшковець та ін.,
російські А.А.Леонтьєв, С.Г. Кара-Мурза, О.Л. Міхальова, Є.І. Шейгал, В.І. Карасик та
ін., західні А. Буркхард, Р. Водак, Т. ван Дейк, В. Дікманн, Дж. Лакофф, Н. Луманн, та ін.
Широта діяльності політиків зумовлює гетерогенність політичного дискурсу: все,
що може потрапити до сфери інтересів політиків, автоматично потравляє до політичного
дискурсу, стає предметом політичної комунікації. Проте політична мовленнєва діяльність відзначається низкою специфічних характеристик. Пропонуємо виділити наступні
диференційні ознаки політичного дискурсу. По-перше, політична комунікація, як правило, є публічною і опосередкованою засобами масової інформації. По-друге, кінцевим
адресатом публічних комунікативних актів політиків є виборча аудиторія, а не безпосередній адресат, до якого формально спрямовується висловлювання (інтерв’юер, політичний опонент, парламент тощо). По-третє, вирішальним моментом у політичному
дискурсі є дихотомічне розмежування «свій» / «чужий», при чому комунікативний акт
політика практично завжди має на меті викликати симпатію і довіру до до себе особисто і до «своїх» і, відповідно, антипатію і недовіру до «чужих». Похідним явищем цієї
дихотомії є надзвичайна поширеність ми-референції в політичному дискурсі, причому
під цим «ми» може розумітися як «я», так і «я і моя політична сила», або ж і поготів «я
і мій народ». По-четверте, політичний дискурс є однією із найбільш маніпулятивних
сфер спілкування, тому важливу роль тут відіграє інсценізація, продумане використання
риторичних фігур, софістичних аргументативних стратегій, просодичних і невербальних
засобів комунікації, когнітивно-стилістичних засобів образності (метафора, метонімія,
порівняння тощо), оцінної лексики, а також позамовної семіотики (згадаймо помаранчеві краватки). По-п’яте, політичний дискурс є продуктом закулісної колективної творчості: сучасний високопоставлений політик найчастіше лише озвучуює тексти, авторами
яких є працівники його прес-служби, а у виборі тем, менери, засобів, каналів комунікації і самих співрозмовників керується настановами професійних піар-служб і тренерів з комунікації. Так, у Німеччині з 1978 р. існує Німецька школа риторики (Deutsche
Rednerschule) під керівництвом П.Х. Дітко, яка спеціалізується на всебічному навчанні
мистецтву комунікації німецьких парламентарів і високопосадовців і з котрою пов’язані
такі імена видатних політичних діячів Німеччини, як А. Меркель, Е. Штойбер, Г. Вестервелле, Г. Гізі, Р. Кюнаст та багато інших [3] . Тому ми вважаємо, що, вивчаючи ідеостилі
окремих політиків, дослідники мають ретельно враховувати автентичне авторство висловлювань. Адже недарма саме з політичного дискурсу в загальний вжиток перейшла
нова сема слова «озвучити» (законопроект, програму, думку тощо).
Звичайно, політичний дискурс кожної країни має власне культурологічне забарвлення. Наприклад, у сучасному німецькому політикумі активно розігрується гендерна карта.
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Норми щодо обов’язкової подвійної форми звертання до двостатевої аудиторії і окремої
номінації осіб жіночої і чоловічої статі в законах, офіційних документах і оголошеннях
про вакансії законодавчо закріплені в Німеччині на всіх рівнях від громадянського кодексу до відомчих інструкцій з оформлення ділової переписки. Державна мовна політика
гендерної рівності послідовно проводиться у Німеччині на протязі щонайменше десяти
років, тому сплітинг – відокремлені номінації жіночого і чоловічого роду – увійшов до
щоденного вжитку, що зовсім не типово, скажімо, для українського соціуму. Німецькі
політики швидко збагнули маніпулятивний потенціал підкресленого вживання фемінінних номінацій, що тішить жіночу частину їхньої аудиторії (а отже, понад 50% виборців).
Колишній прем’єр-міністр землі Північний Рейн – Вестфалія Пер Штайбрюк під час
виголошення присяги навіть самовільно вніс корективи у текст, закріплений земельною
конституцією: «Ich schwöre, dass ich … Gerechtigkeit gegen jedermann…» – тут він зробив
невелику паузу і додав від себе: «…und jeder Frau…»¸ – а потім продовжив за текстом:
«…üben werde» [4: 140]. Нинішній віце-канцлер Німеччини і лідер ФДП Гідо Вестервелле, відкидаючи тези телеведучої щодо негативних результатів урядової політики протягом року і зневіри виборців у його партії, наводить таку контраргументацію: «Головне,
що цей рік допоміг Німеччині. Ми маємо чудові економічні показники… І це, звичайно,
передусім, здобуток працьовитих громадянок і громадян Німеччини, але це також має
певний зв’язок iз загальноекономічними умовами, до створення яких причетний уряд і
ми як ФДП» [5]. Таким чином, німецькомовні чоловіки-політики намагаються підвищити свій рейтинг, зокрема, шляхом підкресленого дотримання правил гендерно коректної
мови. В українському політичному дискурсі з огляду на відсутність гендерної політики
як у суспільстві, так і в мові, подібні комунікативні тактики майже не зустрічаються.
В цій статті ми детально зупинимося на такій загальнопоширеній лінгвокогнітивній
і лінгвопрагматичній особливості політичного дискурсу, як стратегія комунікативного
поділу світу на «своїх» і «чужих». Т. А. ван Дейк, аналізуючи формування в дискурсі
загального ставлення до певних груп людей, підкреслював, що це «…процес, про який
нам дуже мало відомо» [6: 263]. Проте очевидно, що спроби виправдати нерівність між
людьми «…завжди містять дві взаємодоповнюючі стратегії, а саме позитивну репрезентацію власної групи і негативну репрезентацію ІНШИХ… Таким чином, висловлюються
і переконливо розповсюджуються такі моделі, що протиставляють нас ЇМ, наприклад,
підкреслюючи «нашу» толерантність, допомогу або співчуття і зосереджуючись на негативних соціальних і культурних відмінностях, відхиленнях або загрозах, які відносяться
на рахунок «їх». Якщо такі «поляризовані» моделі співпадають з негативним ставленням
або ідеологією, вони можуть використовуватися для підтримки існуючого ставлення або
формування нового негативного ставлення» [6: 263]. У пізніших працях, присвячених
дослідженню внутрішньої структури і когнітивним механізмам формування ідеології,
яка визначається ним як «принципові переконання, що лежать в основі спільних соціальних уявлень окремих видів соціальних груп» [7: 119-120], Т. А. ван Дейк наголошує
на тому, що ідеології створюються і передаються в дискурсі, тобто в перебізі усної і
письмової комунікативної взаємодії. Коли члени групи пояснюють, мотивують або легітимізують свої (визначені групою) дії, вони зазвичай роблять це в рамках ідеологічного
дискурсу [7: 120]. Виходячи з того, що ідеології виражають важливі групові матеріальні
інтереси й соціокультурні цінності, Т.А. ван Дейк припускає, що ідеології утворюють
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«поляризуючу структуру між НАМИ і НИМИ» [8: 139]. Члени мовної спільноти продукують і сприймають мовлення через призму ідеологічних схем і пануючих у тому чи іншому соціумі уявлень. Таким чином, цими груповими уявленнями можуть регулюватися
будь-які варіативні фонологічні, лексичні і синтаксичні форми: інтонація, займенники,
номінації, вибір і зміна теми, імпліцитність, черговість реплік, перебивання, ввічливість,
аргументи і хитрощі, наративні структури, стилістичні і риторичні фігури й інші дискурсивні структури можуть виступати стратегічними маркерами ідеології комуніканта. І
основна стратегія, яка контролює всі ці різні структури і прийоми, ґрунтується на внутрішньогруповій-зовнішньогруповій поляризації ідеологій: тут спостерігатиметься тенденція до підкреслення Наших хороших ознак і Їхніх поганих ознак, так само як і до
приховування Наших поганих ознак і Їхніх хороших ознак [7: 123-124].
Ф.Мюллер, М.Зоммер і Ф.Тіль, підводячи підсумки наукової дискусії щодо мови
правого екстремізму сучасної Німеччини, яка відбулася в Інституті германістики Лейпцігського університету 2007 р., виділили п’ять мовно-дискурсивних аспектів, за допомогою яких ця політична сила намагається позиціонувати себе в суспільстві: 1) вибір
теми, 2) структура аргументації, 3) добір слів і стилістика, 4) використання графемних
та інших символів та 5) вибір цільової аудиторії [9: 176]. Центральними концептами правоекстремістської ідеології є «народ», «раса» і «боротьба». До улюблених тем правого
екстремізму належать германська міфологія (як апеляція до величних традицій нації),
історія нацизму, під кутом зору якої розглядаються всі сучасні проблеми від глобалізації
до сімейної політики, а також теорія світової масонської змови. Наразі у нацистському
середовищі великою популярністю користується тема т.з. «змови ілюмінаторів щодо зображень на європейській валюті». Змови приписуються практично всім «ворогам» нації – євреям, комуністам, геям, США й іноземцям взагалі. Мета будь-якої теорії змови
– викликати почуття «всі МИ – ЇХНЯ жертва» і «лише МИ знаємо правду» і зміцнити в
цей спосіб внутрішньогрупову єдність. Аргументація в рамках цих тем побудована таким чином, що увага адресата спрямовується в потрібне русло шляхом фільтрування інформації та навішування ярликів на відомих особистостей (як-от «ворог народу» Ернст
Тельманн). Популярна з часів гітлеризму маніпуляція правих екстремістів – апеляція до
авторитету і традиції, трактування прецедентних текстів, крилатих слів, фразеологізмів у
дусі нацистської ідеології («Jedem das Seine», «Jedes Volk darf seinen eigenen Gott wählen»
тощо). На стилістичному рівні мовні засоби також підлягають жорсткому розподілу
за вододілом «свій»/«чужий». «Вороги» маркуються стилістично зниженою і негативно
забарвленою лексикою, як-от «(Es ist erfreulich), dass Polen noch was anderes können außer
Autos klauen und Klamottenfälschen». З метою символічного відмежування від ідеологічних противників широко використовуються метафори, оказіоналізми, неологізми, архаїзми (Vergangenheitsvergewaltigugng, 6-Millionen Lüge, Multi-Kulti-Mafia, Systemknechte
тощо), а також прямі антитези («Kampf für die Freiheit des deutschen Volkes … angesichts
einer drohenden Weltversklavung»). Символічний аспект пов’язаний, з одного боку, з
бажанням відмежувати «посвячених» своїх від «непосвячених» чужих і тим самим підсилити сугестивний вплив тексту, а з іншого боку – з правовими заборонами на поширення антидержавних екстремістських ідей. До символічних мовних засобів правоекстремістської преси належать, зокрема, 1) написання графеми «s» у дизайні есесівської
символіки; 2) вживання буквосполучення «oi» замість «eu» (Doitschland) з натяком на
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назву рок-групи «Оі!», популярну серед екстремістської молоді; 3) написання абревіатури brd (ФРН) з малої букви як символ зневаги до сучасної державної форми; 4) таємні
цифрові коди типу 88 (на позначення восьмої букви німецького алфавіту НН – «Нeil
Hitler») тощо. Цільова аудиторія правоекстремістської пропаганди – не лише існуючі,
але й потенційні прихильники цієї ідеології, особливо молодь [9]. Щодо особової референції підкреслюється наступне: «Ich-форма не вживається майже ніколи, все пишеться
у Wir-формі. Особливо до представників молоді звертаються як до єдиного цілого: Euch,
Ihr» [9: 178].
На нашу думку, такі групові референційні (ми, ви, вони) форми є одним з найдієвіших засобів формування антагонізму між «своїми» і «чужими», тому вони так часто вживаються у політичному дискурсі незалежно від ідеології, національної культури і мови.
До того ж ми-референція надає мовцю додаткового ореолу могутності і впливовості,
якщо він говорить від імені партії або народу. Цю особливість з гумором описав австрійський письменник-модерніст Роберт Музіль у своїй промові «Про дурість» (1937): «Як
зі страху видатися дурними, так і зі страху порушити правила пристойності більшість
людей хоча і вважають себе розумними, проте не висловлюють цього… Тим цікавішим
видається той факт, що не лише кожна людина потайки вважає себе над усе розумною
і обізнаною, але й кожний історичний діяч, як тільки отримує владу, починає говорити
і змушує інших говорити про себе, що він буцімто є страшенно розумним, освіченим,
шанованим, видатним, витонченим, богообраним і покликаним до історії… На повну
силу це відразу ж проявляється, коли людина сьогодні починає говорити від імені мас. А
власне тоді, коли представник певного нижнього прошарку середнього класу інтелекту
і духовності під тиском своєї пихи цілковито втрачає сором, лишень починає виступати
під захистом партії, нації, секти або мистецької течії і отримує можливість казати Ми
замість Я» [10: 16-17].
Підводячи підсумок, слід відзначити, що взаємодія між ідеологією, політикою і дискурсом складна, багатогранна і не завжди прозора. Однак продемонстрована чільна роль
соціокогнітивного процесу розмежування між «своїми» і «чужими» дозволяє стверджувати, що це явище складає одну з найсуттєвіших ознак політичного дискурсу і є безпосередньою метою застосування різноманітних лінгвопрагматичних технік і мовно-стилістичних засобів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ НЕОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
В СУЧАСНОМУ МЕДІА ТЕКСТІ
У статті йдеться про лексичні новоутворення, причини та шляхи їхнього проникнення в сучасну українську мову. Розглядається проблема засмічення мови ЗМІ неологізмами, а також аналізується можливість пошуку українського відповідника та повної
заміни нових слів-понять національними лексемами.
Ключові слова: неологізм, запозичення, інноваційна лексика, термін, засоби масової
інформації.
В статье речь идет о лексических новообразований, причины и пути их проникновения в украинский язык. Рассматривается проблема засорения языка СМИ неологизмами,
а также анализируется возможность поиска украинского эквивалента и полной замены
новых слов-понятий национальными лексемами.
Ключевые слова: неологизм, заимствование, инновационная лексика, термин, средства массовой информации.
The article deals with the lexical new formations, causes and ways of their penetration into
the modern Ukrainian language. The author also examines the problem of mass media language
obstruction by neologisms, and also analyzes a search ability of Ukrainian counterparts and
complete replacement of new words-concepts by national lexemes.
Key words: neologism, borrowing, innovative vocabulary, term, mass medias.
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Актуальною проблемою сучасного мовознавства є дослідження такого феномена як
інноваційна лексика. Будь-який семантичний неологізм, як і неологізм узагалі, на момент
свого виникнення є оказіональним, продуктом індивідуально-авторської мовотворчості,
створеним на замовлення конкретної ситуації [1]. Подальша доля неологізму залежить
від прийняття або неприйняття його носіями мови.
Так звана реабілітована лексика сучасної української мови поповнила собою терміносистеми таких сфер як гуманітарні науки, особливо суспільні, культури, освіти, виробництва. В освітню систему України, наприклад, повернулись колись традиційні форми
навчання й відповідно слова, похідні від них утворення й словосполучення: гімназія,
ліцей, бакалавр, магістр. Проте найбільш плідно неологізми (лексичні, семантичні й стилістичні) продукуються, засвоюються й активно функціонують у стилі ЗМІ, бо останній
об’єднує в собі жанрові й стильові різновиди, елементи всіх інших стилів[2]. Основними
чинниками, що сприяють утворенню нових найменувань, є внутрішньо-лінгвістичні закони розвитку лексичного складу мови й позамовні впливи. Серед останніх назвемо: 1)
вихід ЗМІ з-під цензури, їхня ідеологічна нерегламентованість; 2) вільний пошук журналістами нових експресивних засобів вираження на тлі стандарту та кліше; 3) посилення
уваги авторів до питомих джерел української національної мови [3].
Поряд зі словами, які мають ознаку загальновживаності, у мові аналізованого стилю
зустрічається певна кількість індивідуально-авторських й оказіональних утворень, що є
свідченням намагання журналістів нестандартно, оригінально висловитись чи змалювати своєрідність події, ситуації, образів та ін. Найглибше розглядає питання появи неологізмів, їх подальше використання або ж вилучення з мови О. А. Стишов. Він досліджує
інноваційну лексику не тільки в загальній системі української мови, а саме в мові засобів
масової інформації політологічного, соціально-економічного характеру тощо [4; 5]. Його
праці, в яких вивчається поява і функціонування неологізмів, окрім теоретичної бази
завжди вміщують доповнення, що складаються з практичного матеріалу друкованих видань того періоду, який саме аналізується автором.
Можна упевнено сказати, що неологізми виникали і надалі виникатимуть у мові. Людина розвивається, а тому розвивається і мова, якою вона спілкується, яку використовує
у роботі та побуті. Виникнення нових технічних засобів, перебіг змін у суспільстві, розвиток тієї чи іншої нації зажди буде поштовхом для запозичень або виникнення нових
слів і термінів у мові.
Засоби масової інформації якнайкраще віддзеркалюють ці процеси, використовуючи
чи не найпершими нову лексику. Очевидно, що мова ЗМІ відбиває загальну тенденцію
розмовної мови - поширення в ній жаргонних, просторічних слів. Тому, сфера сучасних
українських засобів масової інформації засвідчує: мова живе, еволюціонує, і завдання
небайдужих до її долі – дбати, щоб мова за цих складних обставин залишалася собою,
зберігала свої генетико-типологічні риси. Однак слід пам’ятати, що надмірне вживання
неологізмів призводить до засмічення мови засобів масової інформації і не сприяє збагаченню та розвитку сучасної української літературної мови.
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ФАЛЬКЛОРНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ Ў ПАЭТЫЦЫ
ДАЎНЯГА БЕЛАРУСКАГА РАМАНА “ТРЫШЧАН ДЫ ІЖОТА”
У цій доповіді мова йде про фольклорні елементи поетики старобілоруського перекладного роману “Трищан та Іжота”. Аналізуючи власне поетичну систему та її основні принципи, авторка наголошує на фольклорних алюзіях у творі та доходить висновку,
що білоруська версія цього відомого лицарського роману Середньовіччя залишається вірною своїй усній народній традиції до кінця.
Ключові слова: лицарський роман, поетика, фольклорні елементи.
В докладе рассматриваются фольклорные элементы поэтики старобелорусского
переводного романа “Трыщан и Ижота”. Анализируя собственно поэтическую систему
и ее основные принципы, автор расставляет акценты на фольклорных аллюзиях в произведении и приходит к выводу, что белорусская версия этого известного рыцарского
романа Средневековья остается верной своей устной народной традиции до конца.
Ключевые слова: рыцарский роман, поэтика, фольклорные элементы.
The article deals with the folklore elements of the poetic system of the old novel in
Belarusian translation “Tryshchan and Izhota”. Analyzing the actual poetic system and its
basic principles, the author makes emphasis on folklore allusions in this work of literature and
concludes that the Belarusian version of this famous medieval romance remains true to its oral
folk tradition up to end.
Key words: romance, poetic system, the folklore elements.
Адным з найбольш красамоўных помнікаў даўняй перакладной літаратуры Беларусі
з’яўляецца “Раман пра Трышчана ды Іжоту” (далей – “Трышчан”), што захаваўся ў
адзіным рарытэтным рукапісе канца XVI ст. – “Пазнанскім зборніку”. Гэта класічны
ўзор беларускай літаратурнай спадчыны эпохі Рэнесансу, што далучае нашую краіну да
шэдэўраў тагачаснай еўрапейскай літаратуры.
Сусветна вядомая легенда пра каханне рыцара Трышчана і каралевы Іжоты была
пераствораная на зямлі Наваградчыны чалавекам свецкім, які не быў знаёмым з
царкоўнаславянскімі кнігамі, але дасканала валодаў сербскай і польскай мовамі. Як
адзначаў акадэмік Яўхім Карскі, беларуская версія гэтага рыцарскага рамана апрацаваная
з такой доляй аўтарскай свабоды, майстэрства і экспрэсіі, што пры яе чытанні і цяпер
ствараецца ўражанне непасрэднае гутаркі апавядальніка з чытачом. Дзякуючы багаццю
лексікі, найбольш сінаніміі, а таксама фразеалогіі, разнастайнасці сінтаксісу, шматлікім
тропам і фігурам аўтар знаходзіць непаўторныя фарбы для кожнага з бясконцых
© Шостак Н.П., 2011
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турніраў, для перадачы лірычных эпізодаў, апісання перажыванняў. Багацце жывой
народнай гаворкі прыводзіць даследчыкаў да пераканання, што “Трышчан” – гэта вельмі
таленавіты, творчы пераказ, а не пераклад [3].
Зора Кіпель, даследчыца даўняй беларускай літаратуры на эміграцыі, у прадмове да
англамоўнага перакладу таксама адзначала, што дамінаванне фальклорнага пачатку ў
“Трышчане” ўяўляе з сябе своеасаблівы стыль славянскай казкі і гэта прынцыпова розніць
беларускую версію ад французскай. Менавіта Зора Кіпель упершыню прааналізавала,
хоць і вельмі сцісла, пэўныя этнічныя элементы беларускага рамана (цытуюцца ў
падрадковым перакладзе з ангельскай): класічныя эпітэты (цнатлівы лес; акрутная
смерць; мёртвы страх; смяротны вораг); метафары і метаніміі (растуліць мяккія
вусны на ціхія бяседы; здымі карону цярновую… ды ўскладзі вечную – з лаўра; Трышчан
і Анцалот – два арлы; гэты рыцар ёсць кветка добраці і харобрасці; не можна пабітае
бітвы на нагах паставіць); параўнанні (пасмыкалася на залатых падушках, як змяя на
купіне; ганяліся адзін за адным, як два львы; Іжота была красная, нібы ружа і белая,
нібы папера; ён прывёў мяне як аленя за горла); тыповыя фальклорныя фразы (нізкі
паклон; усе ад мала да вяліка; спавядаю табе ўсё па раду); устойлівыя выразы (ніхто
не мог захаваць жорсткае сэрца і не плакаць, бачачы гэта; моцныя ўдары ягонага
вострага мяча; аддаў душу Богу; Богам ухвалёны; з Божай дапамогай); гіпербалічныя
азначэнні (найбольшы віцязь – усім віцязям карона; ухвалёны рыцар пан Трышчан);
звароткі ды ўзмацняльныя паўторы (о наймагутнейшы каролю; калі не адзін, хай іх
будзе два, калі не два, хай іх будзе тры, калі не тры, хай іх будзе дзесяць). Клішаваную,
паўторавую структуру маюць і двубоі Трышчана: амаль заўсёды ён перамагае, будучы
пры гэтым моцна зраненым [7].
Увогуле, у паэтыцы “Трышчана” можна вылучыць два асноўныя прынцыпы
ўпарадкавання выяўленчых сродкаў: прынцып кантрасту багатых і “пустых” па
насычанасці месцаў тэксту і прынцып канвергенцыі. Канвергенцыя – комплекс
стылістычных прыёмаў, што ствараюць эфект рэдкіх, але вельмі каштоўных выбухаў, чым
прывабліваюць чытача, закранаюць і хвалююць ягоны эстэтычны густ. Яна з’яўляецца,
бадай, адзіным стылістычным прыёмам, ужыванне якога можна з упэўненасцю назваць
свядомым і які справядліва лічыцца найбольш складаным з усіх выяўленчых сродкаў
[4]. Найярчэй канвергенцыя “Трышчана” выяўляецца ў афарызмах, рассыпаных па
тэксце (где естъ ненавист, там милости нетъ; ни што такъ не омыляеть, якъ парсуна
чоловеческа; што ся не продает, того не можеш купити; коли нет у первои речи, не може
быти и у последнеи; где сила, тутъ и памет), размоўнай лексіцы, якую, аднак, трэба
адмяжоўваць ад тагачаснай нарматыўнай лексікі, сербізмаў і паланізмаў (я есми доконал
свое вмышление; и облапили ся велми мило; сбодаи ся с Трыщаномъ; и королевая безъ
вести влезла в станъ; а Анцолот беручы и метал за шранокъ), рытарычнымі зваротамі
і выгукамі, якіх у творы вельмі багата (о глупая девко, якъ може не оборонившы вернути
тот цудныи венецъ!; о добрыи рыцэру Трыщане, Бог же вам заплат, што мыслиш о
почестномъ тое панны за ее учту!; о Трыщане, почестныи и добрыи рыцэру, цудная
молодости, кол дорого купилъ еси свободу коръновальскую!; рыцэру, Боже тя потешъ!;
охъ мои Боже!)1 і іншымі прыёмамі.
1
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Тут і далей старабеларускія цытаты прыводзяцца паводле выдання А. Весялоўскага 1888 г. [6].

Далей звернемся да ўласна выяўленчай сістэмы твора, дакладна размяжоўваючы
сферы функцыянавання розных моўных узроўняў [5] і падкрэсліваючы толькі фальклорны
элемент. Якасная эўфанія, стылемы фанетыка-графічнага ўзроўню (1 група),
найбольш красамоўна прадстаўлены ў тэксце “Трышчана” асанансам і алітэрацыяй (то
бы то добре, бы то Бог дал), гомеатэлеўтам (на крыж светъ прошли, цуднеишых быхмо
не нашли; а Трыщан его ждалъ смело и умело), сінаніміяй без агульнай марфалагічнай
асновы (хоць яе больш правільна было б аднесці да сферы лексічнага інструментарыя)
і запазычаннямі. Сінанімізацыя, шырока прадстаўленая ў творы, мае эфект узмацнення
ўражання і дапамагае пазбегнуць таўталогіі. Назіраюцца выпадкі сінанімічных дыядаў
(которые были великое доброти и великого серца; доброта и милосеръдье; достаточне
и богато; злыи и худыи рыцэру; его кашталянства и дворности, дворно и цнотливе),
кантэкстуальнай дыстантнай сінаніміі (милостное пите – любовное пиво; была великая
зелеиница – чаровница болшеи нижли иные ведьмы; правда – истота; пиво – питие;
грозно – смутно; трески – штуки; сулица – копе; витезъ – рыцэръ – колецъ; надзныи
– лихии – злыи – худыи; прудко – борздо – рыхло), сінтаксічнай сінаніміі злучнікаў и/а
(одно Трыщан и Говорнар а Брагиня; толко Трыщан а Ижота и Говорнаръ и Брагиня). У
сінанімічных дублетах (палац – дварэц) адлюстравалася імкненне знайсці эквіваленты ў
роднай мове: лацінскае запазычанне палац набывала беларускае фанетыка-марфалагічнае
аблічча і мела стылістычную маркіраванасць, афарбоўку, праз што замацоўвалася ў мове.
Стылемы семантычнага ўзроўню (2 група) у рамане шырока прадстаўленыя
параўнаннем розных тыпаў: (а) метафарычным (молодъшая бела якъ паперъ и красна
якъ рожа, посмыкала ся якъ змия на купе, была бледа якъ папуга, прывел мя якъ еленя
за горло, сталъ якъ забыв ся, миловали єго панове якъ своє сэрцо, и мешкали яко-бы
в Бога, милую єго серцэмъ яко сам себе, пане як рыба безъ воды не може быти жыва
так я без тебе не могу жыва быти2), (б) лагічным (яко в тои прыгоде которую нам
Бог далъ, смело якъ бы вже въ своихъ рукахъ мелъ), (в) іранічным (и погледалъ хитро
якъ бы того нихто не бачыл), (г) гіпербалічным (почали ся гонити як два лвы). Як від
семантычных стылем маюцца ў тэксце метафарычныя эпітэты (милостного питя, и
было ему море тихо), метаніміі (и так вросла их милость, нихто з витезей не был сыт
слухаючы, слухаючы ноты лютни Трыщановы, тогды он на коленах падалъ а Ижота
прыимала ударцы в сэрце своє), эпітэты (чыстое злато, окрутная смерть, великии знои).
Але ў рамане эпітэты маюць затушаваны, сціплы характар, што можа абгрунтоўвацца
стылістычнай сінтэзаванасцю эпохі. Метафара тут арганічна ўплятаецца ў тканіну
тэксту, падчас яе нават цяжка заўважыць. Яна рассоўвае межы гэтага тэксту, стварае
адчуванне яго “адкрытасці” і “ёмістасці”. Афарыстычны характар мае такая парафраза:
навчыть тебе тот, которыи небо и землю сотворыл.
Дыскурс, альбо сінтаксічныя пераўтварэнні (3 група), у творы яскрава
прадстаўлены сіметрыяй, што выяўляецца ў рамане як рэпрыза, напрыклад: Не могу
ехати а ни стерпети штобъ мя несли, што паўтараецца пасля кожнага сур’ёзнага ранення
Трышчана. Сярод іншых відаў сінтаксічных стылем лёгка заўважыць полісіндэтон
(даите ми зброю и сулицу и конь; толко Трыщан а Ижота и Говорнаръ и Брагиня),
2
Цікава адзначыць, што праз гэтае параўнанне Іжота чарговы раз прысушвае Трышчана,
паколькі ў традыцыйным беларускім фальклоры падобныя кампаратывы з’яўляюцца тыповымі
прысушкамі: “як рыба безъ воды не може быти жыва”.
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пералічэнне з асіндэтонам, ампліфікацыяй (трубы, дуды, лютни, арфы, арганы, шахи,
варцабы велми цудне украшено), сілепсіс, парушэнне сіметрыі за кошт інверсіі, што
надае пэўную жвавасць маўленню (которого чудныє дела и доброє витезъство и цудныє
речы хочу вамъ споведати и як єго девка взела; прышла есми жалосна на сеє место и
в жалости есми тебе породила), хіязм у вузкім сэнсе як перастаноўку аднолькавых
словаў (если я лев, а Паламидеж не змеи, а если я змеи, тогды Паламидеж не левъ). Гэты
прыклад хіязму мае антытэзнае адценне. У “Трышчану” багата серманацый і гіпофараў,
пытальна-адказных хадоў, што стварае ўражанне непасрэднай гутаркі з чытачом: праз іх
яскрава раскрываюцца вобразы герояў, раскрываюцца асноўныя падзеі.
Фігуры думкі (4 група) з’яўляюцца самым цікавым відам стылістычных сродкаў,
бо яны маюць суаднесенасць з экстралінгвістычнай рэчаіснасцю і змяняюць лагічную
значнасць фразы. Яны прадстаўленыя парадоксамі (где сила, тутъ и памет), літотамі і
гіпербаламі, што часцей маюць іранічны характар, напрыклад: Трыщан почалъ класти
левую наруч на правую руку, а правую на левую (Трышчан заніжае свае здольнасці, чым
вельмі весяліць Іжоту); а Либрун схватилъ их с конем одного одною рукою, а иного
иною рукою (заўважым, што таўталогія тут мае аманімічны характар) и положылъ ихъ
митус перед собою на кони и потрепал ихъ кождого рукою по челюсти; трещыт ему
конь копытомъ. Амаль усе паядынкі Трышчана таксама маюць гіпербалічны характар.
Паўтор, антытэза, эўфемізм, алегорыя, іронія, храналагічная інверсія таксама прадстаў
ляюць гэтую групу стылем. Найчасцей у рамане ўжываецца разгорнуты, дыстантны,
перайначаны паўтор, вельмі ўласцівы фальклору, ён з’яўляецца самым каштоўным у
паэтыцы і выкарыстоўваецца для трываласці ўражання: если жыв або вмер – если с тых
ран выздоровелъ, або так вмер; выиди вон зъ замку, маемъ один зъ нас с тобою мети
любовъ – выиди вон из града, имаэт с тобою одинъ з нас любовъ мети – выиди изъ замку;
не могли познати абы нога Трыщану въ стрымени рушыла ся (паўтараецца ў апісанні
трох боек). Вось прыклад фальшывай антытэзы з адценнем сілагізму: если Трыщанъ то
вчынить, то зле, а не вчынившы тэж недобре; проста антытэзы: А Трыщан и Анцолот
были тому велми веселы, а Галец велми смутен. А вось прыклад эўфемізму з адценнем
іроніі, які потым і пераходзіць у разгорнутую іронію: А и ты якии мудрецъ, што хочеш
з двема рыцэры бити ся (которыє з лондрешъского королевства? Внимаш, што они
як корновальскиє рыцэры). Разгорнутай іроніяй з’яўляецца бойка Трышчана з каралём
Самсіжам, калі найвялікшы рыцар прыкідваўся прастаком. Іранічны характар мае сказ:
Трыщан скрылъ ся у кадь (калі маці Іжоты замахнулася на яго мячом, каб адпомсціць
за брата, а Трышчан тым часам прымаў ванну). Увогуле, у творы вельмі часта героі
кажуць нешта, рассмяяўшыся: И тому ся Трыщан насмеялъ; и он прочотшы розсмеял
ся; которыє панны намъ смеяли ся. Гэта было наватарствам для літаратурнага твора
XVI ст., але не для народнай слоўнай творчасці.
“Трышчан” мае бліскучыя ўзоры фальклорнай алегорыі – сон караля Маркі (панство
моє, але рожа не моя: хтоколвек озмет цвет от рожы, будеть єму рожа). Беларускі
перакладчык адчуў адсутнасць матывацыі дзеянням Іжоты ў еўрапейскіх версіях як
прабел і запоўніў яго цудоўнай алегорыяй. І гэта не адзіны прыклад тонкіх псіхалагічных
намёкаў. Алегарычны па сваёй сутнасці і вобраз гаратанскага танца, якім Іжота серцэ
пану Трыщану на храброст абарочвала. Ім Іжота выяўляе свае пяшчотныя пачуцці да
каханка: Пани, ты королевая корунованая, якъ єси ты прышла къ набольшому витезю с
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печалными речми? Тобе было прыити тихо и отворыти мяккиє уста на тихиє беседы,
нехаи бы ся витезю серцэ на храбраст обротило. Гэты танец з’яўляецца алегорыяй
кахання. Аповед пра тое, як Марка калісьці здрадна забіў свайго брата Пэрлу, можа
служыць прыкладам храналагічнай інверсіі.
Унікальнай з’яўляецца і фінальная сцэна, у якой яскрава заўважны ўплыў
фальклорнай традыцыі. Большасць еўрапейскіх версій апавядае пра смерць закаханых
і іх ператварэнне ў расліны, што пераплятаюцца па-над каплічкаю і ўпарта вырастаюць
пасля чарговага высячэння. Аднак матыў пераўвасаблення закаханых у кветкі быў
шырока распаўсюджаны ў беларускім фальклоры:
Пахавай мяне ля ганачку,
Жану маю на другом баку.
Пасадзі на мне бярозачку,
На жане маёй яварыначку.
Каб мы раслі, схіліліся,
Лісткі з лісткамі зляпіліся.
Каб з нас людзі дзівіліся,
Што на тым свеце злюбіліся.
А мамчцы да жаль стала,
Узяла тапор – пазрубала.
Галлё ў кучкі паскладала,
Тое ж галлё папрымалася.
Тое ж галлё папрымалася,
Маці з усім светам
да жагналася [2].
Мажліва, менавіта таму беларускі перакладчык эпохі Рэнесансу проста хацеў пазбегнуць банальнасці і разважыў больш аптымістычна: “А прышодшы [Іжота], пачала
яго [Трышчана] лячыць, што могучы. І ня вем, есьлі з тых ран выздаравеў, або так умёр.
Патуль а нём пісана” [1].
Такім чынам, мы маглі пераканацца ў тым, што функцыянальнасць усіх пералічаных
стылістычных прыёмаў рамана палягае ў галіне вобраза- і тэкстаўтварэння. Гэта
абумоўліваецца спецыфікай жанру: беларускі “Трышчан” застаецца верным сваёй фальклорна-апавядальнай традыцыі да канца.
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«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» - ПРЕДМЕТ И ИНСТРУМЕНТ
ИССЛЕДОВАНИЙ Ю.Н. ТЫНЯНОВА
Тыняновская концепция литературной эволюции создавалась на материале творчества Пушкина, опираясь, в первую очередь, на роман в стихах «Евгений Онегин». В статье рассмотрены формы присутствия пушкинского романа в работах Ю.Н. Тынянова
от эстетического предмета до инструмента исследования.
Ключевые слова: «Евгений Онегин», стиховой роман, структуры языка поэзии, словесная динамика произведения.
Tynyanov’s concept about the literature evolution has been formed with the help of the
Pushkin’s creative works, basing itself for upon the novel in verse “Eugene Onegin”.
Key words: «Eugene Onegin», poetic novel, structures of the poetic language, word
dynamics of the work.
Морфологическая школа, принесшая в изучение литературы категории «лингвистического модернизма», осуществила на деле две общетеоретические задачи: 1) создала
автономную область литературной науки, противопоставляемую различным фактам
культуры, и 2) разграничила литературные тексты в отдельные концепты, сводимые друг
с другом на уровне стиля. Следствием подобного имманентного подхода к искусству
явился мощный качественный поворот, выявляемый как в перспективе собственно художественного ряда, так и существующий за его пределами. Этот поворот, ознаменовавший своего рода смену парадигмы, глубоко засвидетельствован теоретическими и
историко-литературными работами Ю.Н. Тынянова 1920-х годов.
Пафос открытия, присущий научным поискам Тынянова, в совершенно особом
смысле выразился в пушкиноведческих трудах ученого. Поэтика Тынянова содержа© Бережная Е.П., 2011
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ла принципиально новый взгляд на морфологическое изучение словесного искусства.
Оформляющим центром тыняновских идей являлось представление о литературном
тексте как модели горизонтального среза смыслообразовательных структур. В главной
теоретической книге «Проблема стихотворного языка», а также в статье «О композиции
“Евгения Онегина”», тесно связанной с проблематикой книги, эта опора на «деформирующийся» в стиховой конструкции смысл слова обнаруживается в наибольшей степени.
Исходя из «спецификаторской» трактовки словесного искусства, Тынянов не столько исследует смысловую природу литературного произведения, сколько учитывает те изменения и «деформации», которые приводят к порождению его смысла.
В научной прозе Тынянова онегинская линия образует вполне завершенную сферу,
генерирующую различные семантические уровни конкретных элементов пушкинского
текста. Еще большую определенность обнаруживает она в измененном ракурсе своего рассмотрения. Четыре тыняновские работы, эксплицирующие проблематику романа, обратимы друг на друга по принципу опоясывающей рифмы. Первая - «Архаисты
и Пушкин» (1921) с расширительной трактовкой эволюционного пути поэта как бы в
сокращенном виде отражается в последней итоговой статье «Пушкин» (1928), конкретизирующей формы эволюции пушкинского стихового эпоса. Вторая незаконченная
статья «О композиции “Евгения Онегина”» явилась подготовительным текстом к главной теоретико-литературной книге Тынянова «Проблема стихотворного языка» (1924),
в которой пушкинский роман представлен в качестве «деформирующего инструмента»,
определившего перспективы исследования поэтической семантики.
В статье сделана попытка рассмотреть формы присутствия пушкинского романа в
работах Тынянова от эстетического предмета до инструмента исследования.
В «Архаистах и Пушкине», одной из ранних работ Тынянова об «Онегине», впервые
формулируются идеи о художественной структуре пушкинского романа, исходя из специфики его стиховой конструкции. Эта обширная монография - итог работы Тынянова в
пушкинском семинарии С.А. Венгерова, и ее проблематика лишь отчасти определяется
«спецификаторским» пафосом формальной школы. С основным кругом идей формализма связано проводимое в «Архаистах и Пушкине» разделение разных рядов культуры,
которые принципиально не могут быть соединены друг с другом. Различение оценок
литературно-теоретических и общественно-политических подготавливает тыняновское
учение о знаковости, а не правдоподобности персонажей в «Евгении Онегине», проинтерпретированное в «Архаистах… » на материале Ленского. В Ленском Тынянов дал
основу для понимания структуры персонажей пушкинского романа: «В рисовке Ленского сказывается <…> основа “героев” “Евгения Онегина” – их черты важны Пушкину
не сами по себе, не как типические, а как дающие возможность отступлений» [1: 121].
Выбор Ленского среди других персонажей «Евгения Онегина» представляется неслучайным.
В историко-литературных работах Тынянова 1920-х годов заметны очень четкие
ценностные ориентиры. Так, он жестко предпочитал прозе поэзию, «архаистов» «новаторам» и, наконец, оду элегии. Концепция русской лирики ХVIII- первой половины
ХIХ века, изложенная Тыняновым в «Архаистах и Пушкине», выросла прежде всего из
обоснования поэзии посредством жанровых установок на оду и элегию. Более привычное описание русской литературы 1820-х годов в терминах романтизма и классицизма
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указывало бы на выстраивание модели литературного текста через внетекстовую соотнесенность. Такое отождествление уровней литературного ряда с внелитературным Тыняновым решительно отвергалось. В «Архаистах и Пушкине» Тынянов выстроил модель
литературной эволюции таким образом, чтобы растождествить разные ряды культуры и
показать изменение жанровых и стилистических форм внутри литературного ряда. Литература в такой системе описания должна была утратить свое общественное воздействие,
оставаясь частным явлением культуры.
Эти теоретические задачи соответствовали общеметодологическим установкам
раннего формализма. Однако теоретико-литературная проблема в «Архаистах…» не является самоцелью. Обширный историко-литературный материал, использованный Тыняновым в качестве предмета для анализа, фокусируется на герое пушкинского романа,
Ленском, как на точке, распространяющейся на все. В «Архаистах и Пушкине» Тынянов
рассмотрел «проблему Ленского» через литературную полемику с русским романтизмом.
Исследуя одическое и элегическое направления русской лирики 1810-1820-х годов,
Тынянов не сосредоточивается на решении вопроса, почему в той или иной литературной
системе доминирующим оказывается какой-либо один жанр. Тем более что преимущественное развитие одного жанра не обусловлено противонаправленным устремлением к
различению другого. В большей степени, чем вопрос почему, Тынянова интересовал вопрос, как происходило становление устойчивого жанрового канона. Жанр характеризуется не статичными признаками, но «известным конструктивным направлением», «установкой поэтического слова». Тынянов предлагает важный в его теоретических построениях тезис о соотнесенности литературы с ближайшим внелитературным рядом - речью
(ср. тыняновское определение литературы как «динамической речевой конструкции» в
статье «Литературный факт») и подчеркивает динамичную сущность стихового слова.
В «Архаистах и Пушкине» Тыняновым были прогнозированы особенности художественной структуры «Евгения Онегина», обнаруживающие стиховую форму пушкинского романа в стихах: установка на «словесную динамику произведения» и, соответственно, на бессюжетность; энигматичность и противоречивость «героя», являющиеся
следствием «сложных эмоциональных колебаний стиха» [2: 420] и, наконец, персонификация «литературных отступлений», которые функционируют как «эквиваленты единства» героя. В «Архаистах…» Тынянов коснулся вопроса о различии между прозой и
стихом, конструируемом на противопоставлении архаистической и карамзинистской теорий слова: с одной стороны, эмоционально-убедительное поэтическое слово «высокой
оды» с установкой на имманентное звучание, с другой, логически-ясное слово «легкой
поэзии», где важную роль играет «принцип семантической точности».
С сопоставления поэзии и прозы начинается статья Тынянова «О композиции “Евгения Онегина”». В статье «Архаисты и Пушкин» была постулирована мысль Тынянова о
том, что в основе художественного творчества лежит динамический принцип создания
произведения. Согласно этому принципу, любой элемент литературной системы должен
рассматриваться лишь в относительной замкнутости своих значений.
Идея динамизации была важна для Тынянова устранением статического признака в
определении композиции. (Ср. запись в дневнике Эйхенбаума от 9 июля 1922 г. о беседе
с Тыняновым: «Сегодня говорили о термине “композиция”. Термин изжитой. Он предлагает - “динамика”, чтобы избегнуть статического элемента») [2: 509]. Замена термина
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«композиция (в данном контексте) литературного произведения» «динамикой» содержала в себе своеобразный «перевод» конкретного и устойчивого понятийного выражения
на затрудненную в экспликации терминологию, поддающуюся разным интерпретациям.
Статья «О композиции “Евгения Онегина”» написана в тот период, когда в научных занятиях Тынянова стала доминировать тенденция к разработке «…понятийного,
терминологического аппарата, который позволил бы теоретически четко осмыслять
наблюдаемые историко-литературные факты» [2: 506.]. Мысль о том, что формалисты
стремились к разработке понятийного аппарата в ущерб анализу историко-литературных
фактов, стала общепризнанной и расценивается как выражение специфики культурноисторической ситуации 1910-1920-х годов. В 1926 году Б.М. Эйхенбаум в статье «Теория “формального метода”» выразил общеопоязовский взгляд на эволюцию формализма
как на «дальнейшее дифференцирование теоретических и историко-литературных понятий» [3: 407]. Тынянов, прежде обращения к конкретному анализу элементов художественного текста, выстраивает иерархический ареал понятий, осмыслением которых
пронизана почти каждая его историко-литературная работа. В самой теоретической книге «Проблема стихотворного языка» эта опора на обоснование понятий обнаруживается
в наибольшей степени. Сам интерес Тынянова к конкретным фактам литературной жизни остается, и подтверждение этому – теоретические и историко-литературные работы
исследователя, пронизанные утверждаемым значением «случайных» и поверхностных
структур в литературе. Между тем методологический принцип Тынянова таков, что для
него соотнесенность с широкомасштабными перспективами, с интенцией на результаты,
которые еще скажутся в будущем, на первом плане.
В первой главе статьи Тынянова «О композиции “Евгения Онегина”» устанавливаются основополагающие категории, обеспечивающие выявление соотнесености стиха
и прозы, к которым относятся понятия «семантического порога», «деформации», «конструктивного принципа» и «конструкции». Следует отметить, что термины Тынянова
не столько передают понятия, сколько являются инструментом «конструктирования»
смыслового образования текста. В известной мере терминотворчество для Тынянова
было определенной сферой выстраивания смысловых зон в литературном произведении.
Так, например, представляя героя в качестве «внешнего знака», объединяющего «разнородные динамические элементы» [2: 56], Тынянов использует понятие деформации
для того, чтобы «открыть» смысловое пространство стихового романа, в котором «сам
внешний знак приобретает <…> иной оттенок по сравнению с прозой» [2: 56]. Отсюда
делается вывод о том, что «…герой стихового романа не есть герой того же романа, переложенного в прозу» [2: 56].
Понятие стихового романа по-иному освещает как малые структурные единицы пушкинского текста, так и его большие группы. В стиховом романе все его элементы оказались деформированы стихом. Особенно это коснулось так называемых «малых единиц»
романа, к которым относятся слова второстепенного значения, выражающие категорию
отношений (частицы, например) и выдвигающиеся на степень полноправных слов своей
метрической ролью в стихе. Что касается деформации «больших групп» пушкинского
текста, здесь несомненный интерес вызывает вопрос о жанровом новаторстве романа,
так как в этом случае «предстояло слияние целого прозаического рода со стихом» [2:
64]. Стиховая форма «Онегина» была симптомом его новой романной структуры, делая
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предметом романа сам роман (с этой точки зрения «Евгений Онегин» не роман, а роман
романа) [2: 58]. Явления, имеющие в прозаическом романе конкретную семантическую
ощутимость, в романе стиховом приобретали совершенно иной смысл. Например, разговорные интонации диалога, которые в прозе замечались исключительно со стороны
значения, Пушкин употребляет в тех случаях, когда мотивировка «автора» дается сквозь
призму интонаций героев.
В статье «О композиции…» Тынянов впервые указал на смысловой статус пропущенных строф в «Евгении Онегине» и обозначил эквивалентную перспективу пушкинского романа в стихах. Все те формальные признаки, которые Тынянов называет эквивалентами поэтического текста, показывали, прежде всего, визуально-графическую моделированность стиха как следствие неисчерпанности его анализа акустическим подходом.
Незвуковыми элементами пушкинского романа являлись, в первую очередь, так называемые «пропущенные строфы», обозначенные в тексте нумерацией и отточием. Использование цифр вместо целых строф-главок не только динамизировало эквиваленты текста. В
этих «динамических значках» сохранялась возможность выстраивания сюжетной схемы
романа, которая определялась позицией воспринимающего «субъекта»: «В этих цифрах
даются как бы эквиваленты строф и строк, наполненные любым содержанием; вместо
словесных масс - динамический знак, указывающий на них; вместо определенного семантического веса - неопределенный загадочный семантический иероглиф, под углом
зрения которого следующие строфы и строки воспринимаются усложненными, обремененными семантически» [2: 60].
Понятие эквивалентности пушкинского романа, введенное Тыняновым (и не поддержанное другими формалистами), в наибольшей степени фиксировало «динамизирующий принцип стиха» и его установку на второстепенные элементы значения в стихотворном тексте. В последующей своей работе «Проблема стихотворного языка» Тынянов
показал смысловую силу эквивалентов текста, обусловленную динамикой слова в его
поэтическом значении.
Неоконченная статья «О композиции “Евгения Онегина”» стала подготовительным
текстом к книге «Проблема стихотворного языка». Намеченное в работе об «Онегине»
различение поэзии и прозы посредством их взаимоисключающего отношения к семантическому фактору, в «Проблеме...» осложнилось интерпретацией разного рода нарушений
границы между ними, что подчеркивало доминирующую роль внутреннего противоречия в определении словесного искусства.
В отправном тезисе работы о невозможности разграничить поэзию и прозу по признаку звучания Тынянов подчеркнул неизменность семантического фактора, оставшегося актуальным и для «Проблемы стихотворного языка». Рассматривая пушкинский
роман с точки зрения двух способов организации литературного текста - стихового и
прозаического, Тынянов показывает как устойчивость и независимость различительных
концептов, так и их взаимную подвижность по отношению друг к другу. Все дело – в
подчинении одного момента другому, в том деформирующем влиянии, в которое вступает
подчиняющий фактор с факторами подчиненными [4: 50]. Таким деформирующим элементом в «Евгении Онегине» был стих, таким «стержневым, конструктивным фактором
в стихе» является ритм. Пушкинский стихотворный роман предопределил обращение
Тынянова к проблемам стиховой семантики. Кроме того, в теоретической книге о сти254

хе были заявлены те смыслообразующие концепты, которые актуализировали стиховую
форму пушкинского романа.
В первой главе книги («Ритм как конструктивный фактор стиха») Тынянов говорит
об отличительном статусе ритма в стихотворном тексте, который «подчиняет» себе все
прочие компоненты стиха: «Элиминирование ритма как главного, подчиняющего фактора приводит к уничтожению специфичности стиха и этим лишний раз подчеркивает
его конструктивную роль в стихе» [4: 34].
При этом важнейшим моментом возникновения ритма будет не упорядоченная повторяемость звуковых или речевых связей в тексте, а потенциальная напряженность
между всеми его уровнями – динамическая организация стихотворения. Представление
Тынянова о литературном произведении как динамическом знаке интеграции составляющих его элементов подразумевало, что в понятие «развертывания» или протекания на
уровне конструкции отдельного произведения вовсе не обязательно вносить временной
оттенок: «Протекание, динамика может быть взято само по себе, вне времени, как чистое
движение» [4: 26].
Эти условия существования ритма характеризуют его как сферу регулирования семантических трансформаций стихотворного языка, все уровни которого подвержены
ритмическому переделыванию. Поэтому каждый элемент поэтической структуры под
воздействием ритма изменяет свой статус в направлении семантики стихотворного текста. Например, слова второстепенного значения, стоящие в конце стиха, ритмически выделяются до степени полноправных слов, что в свою очередь влечет за собой повышение
в них семантического момента. Деформированные ритмом семантико-синтаксические
элементы обязаны сохранять свой подчинительный статус в общей структуре стихового
языка.
Обратим внимание на изменение значения имен собственных в пушкинском романе,
которое Тынянов рассматривает в соотносительной связи с ритмической организацией
текста. Исключительно показательной в этом отношении представляется ХХХV строфа
восьмой главы «Евгения Онегина»:
Прочел он Гиббона, Руссо
Манзони, Гердера, Шамфора,
Маdame de Staei, Биша, Тиссо.
Здесь в рамку обычного ритмо-синтаксического строения строфы вставлены слова, как бы не связанные между собою по основным признакам значения. В этом случае
употребление слов со стертым основным признаком необычайно интенсивирует «колеблющиеся признаки» значения в стихе, которые в разных случаях своего использования
могут стать принципом словоупотребления, а также усиливать стиховую абстрактность
слова. Асемантичность имен собственных, организованная ритмическим действием, может приводить к явлению, переходящему в «заумь», с активацией смысловых сторон
поэтической речи.
В применении пересчета имен у Пушкина в данном случае особую важность приобретает лексическая окраска слова как постоянный второстепенный признак значения.
Лексическая тональность имен собственных предопределяет не только лексический
строй произведения, но и направление его сюжета. При этом роль лексической окраски не должна быть понята как деформирующая готовые сюжетные комплексы, но как
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деформирующая развертывание лирического сюжета. Развитие сюжета в стихе тесно
связано с семантической (смысловой) системой стихотворного языка, которая в свою
очередь формируется так, как указывает динамика ритмического ряда. Это означает также как принципиальное отличие лирического сюжета от своего двойника в прозе («Перспектива стиха преломляет сюжетную перспективу») [4: 108], так и известную степень
подчинения его стихотворному ритму. В лирическом произведении мы имеем дело не с
сюжетом как таковым, а с сюжетом развертывающимся. При этом развертывание лирического сюжета должно быть направляемо общей динамикой стиховой конструкции.
В выдвижении на первый план организующей роли ритма особую важность приобретают крайние, существующие на границе ряда, явления. Говоря о факторах, составляющих минимальные условия ритма, Тынянов особо подчеркивает значимость
того («крайнего») момента, при котором они могут быть даны не в виде системы, а в
виде знаков системы. В пушкинском романе мы встречаем частичное отсутствие текста
внутри строф-главок, в которых шесть строк точек все же достаточны для того, чтобы
стать эквивалентом текста. Метр сохраняется в виде знака или метрического импульса,
что необычайно повышает уровень динамической группировки материала. На примере
с «точками» выявляется не только внеакустическая природа ритма. Такое «расширение»
ритмического объема приводит Тынянова к совершенно новому пониманию стиха. Последовательным проведением динамизирующего принципа является не метрический
стих, а стих свободный, верлибр, который может служить моделью для различения границ между прозаическим и стиховым рядами. Ритм не является исключительной характеристикой стихотворной речи – всякий тип текста, контрастирующий с поэтическим
текстом, будет иметь свою собственную ритмическую структуру. Все дело в том деформирующем влиянии, в которое вступает ритм с семантическими группами в стихе и, наоборот, в прозе, т.е. мы имеем дело с активацией принципа «соотносительности и интеграции», определяющего «динамическую целостность» литературного произведения.
«Проблема стихотворного языка» Тынянова представляется книгой в большей степени не столько теоретической, сколько поэтической, в силу воздействия той линии
панлиризма, которая обуславливается стиховым фактом существования пушкинского
романа. В этой ситуации совершенно особым образом преломляются попытки идентифицировать затрудненную тыняновскую терминологию, лежащую в основе теоретических положений книги. Дело в том, что термины Тынянова, существующие в контексте
его научных работ, аккумулируют в себе силу суггестивной энергии текста и в большей
степени провоцируют не к логическому описанию, но к художественно-образной рефлексии. В научных сочинениях Тынянова в непредъявленном виде присутствует суггестия поэтического текста, которая может считаться концептопорождающим механизмом
его литературной теории.
Пушкинский стихотворный роман послужил инструментом для формирования общетеоретических положений о смыслообразующих компонентах литературного текста,
в наиболее полном виде развернутых в книге «Проблема стихотворного языка». Такие
смыслоразличительные структуры языка поэзии, как единство и теснота стихового
ряда, динамизация речевого материала, сукцессивный процесс речи в стихе, установленные Тыняновым в «Проблеме…», - репрезентировали онегинский текст как новую
форму стихового романа, а в нем - смысловой статус слова, деформированного стихом.
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АНТИУТОПІЯ: МОДЕЛЬ ЖАНРУ

В статті на основі аналізу творів «Ми» Є. Замятіна, «Цей дивний новий світ»
О. Хакслi та “1984” Дж. Оруелла визначаються основні жанротворчі елементи
антиутопії та специфіка їх кореляції у різних національних формах, конструюється теоретична модель жанру.
Ключові слова: антиутопія, жанротворчі елементи, романний конфлікт,
комплексний жанровий аналіз.
В статье на основе произведений «Мы» Е. Замятина, «О новый дивный мир» О.
Хакслi и «1984» Дж. Оруэлла определяются основные жанрообразующие элементы антиутопии и специфика их корреляции в разных национальных формах, конструируется
теоретическая модель жанра.
Ключевые слова: антиутопия, жанрообразующие элементы, романный конфликт,
комплексный жанровый анализ.
The article deals with the main creative elements of the genre of anti-utopia, their correlation
in different national forms. On the basis of the analysis of the works ‘We’ by Y. Zamyatin, ‘Brave
New World’ by O. Huxley, ‘1984’ by G. Orwell, the theoretical model of anti-utopia as a genre
is constructed.
Key words: anti-utopia, creative elements of a genre, novel conflict, comprehensive analysis
of genre.
Антиутопія стоїть в ряді найцікавіших жанрових новоутворень XX століття. Глибоко
сягаючи корінням в історію розвитку літератури найдавніших часів, вона була покликана до життя бурхливими соціально-політичними подіями початку століття і прозвучала і
як серйозне застереження про майбутню небезпеку, і як глибокий аналіз стану сучасного
© Цьох Л.Й., 2011

257

світу, і як оригінальна літературна форма. Після опублікування в Росії твору Є. Замятіна
«Ми» (журнал «Знамя», 1988 рік) розгортаються широкі дискусії довкола антиутопії. Виділяються три основних напрямки досліджень роману-антиутопії: 1) розгляд цього жанру
в позалітературному контексті як відбиття історичної дійсності або ідеології; 2) аналіз
співвідношення роману-антиутопії з іншими літературними явищами; 3) дослідження,
мета яких – створення теоретичної моделі жанру, тобто такої характеристики типу художнього цілого, що пояснювала б його функціонування. Сюди додається публіцистичне й
«властиво читацьке» осмислення піднятих у цьому жанрі проблем.
Нас цікавить передусім теоретичне осмислення жанру, оскільки мета нашого дослідження – на основі огляду літературознавчих та соціокультурних полемік про антиутопію визначити її основні жанротворчі елементи та специфіку їх кореляції у різних національних та родових формах. Мета конкретизується у наступних завданнях: – за схемою
комплексного аналізу жанрових явищ прослідкувати сталі риси антиутопії на матеріалі
російської та англійської літератури 20-40-х років ХХ ст.; – створити теоретичну модель
жанру антиутопії як варіацію моделі жанру взагалі.
Проблема визначення антиутопії ускладнюється тим, що вона й досі не має єдиної назви: у працях сучасних вчених у різних співвідношеннях вживаються терміни
«какотопiя» (погане місце, держава зла); «негативна утопія» (альтернатива позитивній утопії); “контрутопiя” (свідоме протиставлення iншiй, написаній раніше, утопії);
“дистопiя” (погане місце, перевернута утопія); “квазiутопiя” (уявна, несправжня утопія)
та інші. Найбільш поширені у науковій лiтературi терміни «негативна утопія», «антиутопія» й «дистопія».
На думку В. Чалікової [1] поняття негативна утопія підпорядковує терміни антиутопія й дистопія, а разом з позитивною утопією вони утворюють єдиний утопічний простір, котрий об’єднує позитивну й негативну утопію як генетично споріднені.
Деякі дослідники (В.Гаков, С.Залигiн) називають негативну утопію соціальною фантастикою, що змогла підняти найважливiшi утопiчнi проблеми минулого, сучасного, майбутнього й оригінально вирішити їх засобами художньої літератури.
Роман-антиутопія не завжди відмежовується від інших жанрів: у результаті, до антиутопії зараховуються твори, які в дійсності не є зразками цього жанру (наприклад, «Володар мух» У. Голдінга, «Рідке сонце»А. Купріна й т. д.).
Багатоголосся визначень антиутопії через призму різних літературознавчих, культурологічних, соціологічних та ін. підходів можна було б продовжити. Визнаючи логічність і значимість даних дефініцій для констатації основних жанротворчих ознак, які
об’єднують антиутопічні художні твори, що належать різним культурам і створені в різний час, не можна не помітити їх неповноту. Крім того, не визначені різновиди романуантиутопії й не вивчені їхні співвідношення, тобто не розроблена типологія жанру.
Усі ці завдання не можуть бути вирішені, поки ми не маємо у своєму розпорядженні
відповідь на питання про константні структурні особливості жанру як типу художнього
цілого. В академічному літературознавстві існує стійка тенденція вважати, що жанр переносить із століття в століття свій генетичний код, жанрову сутність (В.Халізев) жанрову
домінанту (Н.Лейдерман), жанрову матрицю (Б.Іванюк) пам’ять жанру (М.Бахтін), його
стале ядро (Н.Копистянська). Існує і протилежна позиція, що відстоює тезу розмитості
жанрових меж і відсутності усталених жанрових форм як таких.
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Таким чином, популярна теза професора Стефанії Скварчинської про те, що численні
спроби теоретиків Заходу створити сучасну жанрову систематику «утворюють картину
інтегрального хаосу в цій царині», залишається актуальною.
Системний аналіз світоглядних основ запропонований в монографії «Жанр, жанрова система в просторі літературознавства» українською дослідницею Н. Копистянською.
Вона за ступенем абстрактності та конкретності умовно виділяє чотири сфери поняття
жанр: абстрактна, історична, конкретно-національна, індивідуальна. Їх формування відбувається завдяки змінам інтересів митця, уявлень про прекрасне і корисне; під впливом
міжжанрових взаємодій, зв’язків літератури з іншими видами мистецтва; залежно від
ставлення до традиції і соціально-історичних чинників. Ці процеси, на її думку, «перебувають у постійному розвитку» [2: 47].
Спираючись на концепцію Н.Копистянської, стосовно до антиутопії і завдань нашого
дослідження можна окреслити таку схему аналізу:
1. Антиутопія як літературний твір в цілому, у взаємодії всіх жанротворчих елементів.
2. Антиутопії 20–40–х років ХХ століття.
3. Антиутопії в національних (російська, англійська) літературах.
4. Характерні рисі та своєрідність антиутопій окремих авторів.
Між усіма умовно виділеними жанрами існує діалектичний зв’язок і взаємозалежність. На основі дослідження творів Є.Замятіна, Д. Лунца, М.Булгакова, О. Хакслі, Дж.
Оруелла та ін. (сфера 4) встановлюються зв’язки, проводяться порівняння, які дають
можливість визначати особливості антиутопій в конкретну літературну епоху – 20–30–і
роки ХХ століття (сфера 2) в конкретній національній літературі (сфера 3), уточняти історичні модифікації жанру з його загальнотеоретичним поняттям (сфера 1), конкретизувати
це поняття на новому рівні.
Текстовою основою даної праці є твори Є. Замятіна, О. Хакслi, Дж. Оруелла. Вибір
для аналізу саме цих творів зумовлюється:
1. Загальним визнанням антиутопій «Ми» Є.Зам’ятiна, «Цей дивний новий свiт»
О.Хакслi та «1984» Дж.Оруелла класичними зразками жанру (Цiєї точки зору дотримуються В.Гаков, Є.Черткова, Л.Iонiн, К.Буличов, О.Звєрев, В.Чаликова, Р.Гальцева,
I.Роднянська, Т.Лахузен, А.Любимова).
2. Необхідністю вивчення творчості Є. Замятіна як засновника антиутопії в літературі ХХ ст., котрий розробив канони жанру, відштовхуючись від багатовікової утопічної
традиції й полемізуючи з нею. (Підхід до Є. Замятіна як засновника антиутопії ХХ ст.
знаходимо у роботах Р. Гальцевої, I. Роднянської, О. Звєрева, В. Чаликової, I. Шайтанова,
Н. Мудрагей, Т. Лахузен, С. Максимова, С. Ендрюс, О. Бiлько та iн.).
Спробуємо з’ясувати проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості названих антиутопій. Антиутопія – жанр, який досліджує художніми засобами співіснування
людини і соціуму, тобто соціальний жанр. Тому закономірно, що головною ознакою творів називається існування держави з тоталітарною системою управління. Дійсно, у всіх
творах – незалежно від їх національної приналежності – дія відбувається в державах,
що є моделями «ідеального» тоталітарного режиму, суспільства неволі. При цьому світ
подається «з середини», через почуття окремого обивателя, що особисто переживає дію
його законів і порядків.
259

Місце дії в антиутопіях є географічно замкненим. Це простір, що живе за своїми законами, агресивний до головних героїв – і це, мабуть, його основна функція і ціннісна
характеристика [3]. (Нагадаємо, що сюжетно елемент острова присутній у світовій літературі з часів античності як світла ідилічно-утопічна проекція варіантів розвитку пізнання і цивілізації, людини і соціуму).
У всіх трьох романах дія відбувається в місті, огородженому від зовнішнього світу. І в
той же час місто є частиною держави. Закони держави діють тут і підтримуються правлячою верхівкою. Метою державної політики є створення спільності, заснованої на рівності або «однаковості» (у Є. Замятіна в місті всі зайняті будівництвом «Єдиної держави»,
гасло якої – «Хай живе Єдина держава, хай живуть нумера, хай живе Благодійник!» [4: 8].
У О. Хакслі основний сюжет розгортається в Лондоні. Лондон майбутнього є частиною
«Світової держави», що живе під девізом «Спільність, однаковість, стабільність» [5: 164].
Дж.Оруелл, як і О. Хакслі, всі події розгортає у Лондоні, що входить до складу держави Океанія. Тут так само культивуються ідеї рівності, суть яких передана в щоденнику
головного героя: «від епохи однакових, епохи самотніх, від епохи Старшого Брата, від
епохи двозначності – привіт» [6: 37]. Океанія також має своє гасло, подвійний зміст якого
розкривається в ході сюжету твору. Це гасло побудоване на антитезі: «Війна – це мир,
Свобода – це рабство, Незнання – сила» [6: 24].). Таким чином, початок усіх трьох романів знайомить з системою суспільного устрою, що вважається ідеальною для людини.
Людям насаджуються ідеї щастя, які можуть бути реалізованими тільки в атмосфері беззаперечного підпорядкування політиці держави та її лідеру (у Замятіна – Благодійнику; у
Хакслі – директорові; у Дж.Оруелла – Старшому Братові).
У такій державі думка вважається найбільшим злом, бо думка формує свідомість людини, її здатність до незалежної оцінки. Звідси – суворе покарання і припинення владою
всяких особистісних проявів. У Замятіна свідченням сказаного стає процес знищення–
вирізання фантазії, яка породжує емоції, дає можливість сподіватися на реалізацію власних бажань. Фантазія стає об’єктом переслідування, тому що може призвести до чергової
революції. У Хакслі люди повинні приймати таблетки «соми», що позбавляють від емоцій і почуттів, занурюють у стан блаженної байдужості. У романі Оруелла всяка непокора
законам держави, що ставить на перше місце абсолютну покору людини ідеям партії,
карається ув’язненням, тортурами та процедурами в кімнаті № 101, де вводяться ін’єкції,
що вбивають у людині самостійне мислення. Все це так само, як і у Замятіна, робиться
для запобігання державного перевороту. Типовим для представлених авторами тоталітарних режимів стає процес стеження за жителями міста з метою виявити на ранній стадії
і викорінити сумнів, незадоволеність, здатність міркувати. Замкнутість простору зумовлює повну підконтрольність кожного руху, позбавляючи героїв можливості щось змінити
в системі. Простір відштовхує особистість, деперсоніфікує її, пробуджуючи звірячі інстинкти слухняності, підпорядкування, бо тільки це веде до фізичного самозбереження.
Опис державного устрою не вичерпує проблемного ядра антиутопії. Автори передають рівень соціальної свідомості, наукових знань, моралі, естетичних смаків, духовності, відображають побут та його деталі. Для передачі соціально-історичного часу та його
реалій письменники використовують багато оригінальних прийомів. Це і прямий опис
соціально-історичних подій, і хронологічні історичні ретроспекції, і імітація документів
епохи, і опис «історичних осіб», і натяки на датування.
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Важлива риса антиутопії – зображення далекого майбутнього як закономірного результату розвитку вад та прорахунків сучасності в поєднанні з реалізацією утопічних
устремлінь – досягається за допомогою подвійного соціально-історичного часу та стяжіння часів. У Є.Замятіна прийом співставлення різних соціально-історичних часів багатофункціональний. По-перше, це дає можливість виразніше, достовірніше зобразити вигаданий світ через різнопланових представників та колоритні предметні деталі. По-друге,
це своєрідний спосіб вияву авторського хронотопу: прямі авторські висловлювання чи
коментарі у творі відсутні, але він позбавлений відстороненого об’єктивізму. Наявність
подвійного соціально-історичного часу – це можливість відобразити свою епоху, судячи,
іронізуючи, або захоплюючись її ритмами. По-третє, наявність історичного минулого і,
відповідно, різного ставлення до нього героїв, служить додатковою характеристикою, за
котрою визначається приналежність героя до суспільства «Ми» чи його протистояння
йому. І, нарешті, наявність різних часових пластів дає можливість загострити розвиток
сюжету, сприяє розгортанню романного конфлікту – однієї з найважливіших жанротворчих антиутопії.
Важливим є питання і про співвідношення часів – постійно підкреслюється їх ворожість, зовнішня конфронтація. Для Є.Замятіна це спосіб зворотної оцінки. Все, що викликає засудження чи обурення Д–503 та інших «свідомих» громадян, і є основою повноцінного людського життя.
Важливу роль в антиутопіях відіграє мотив непримиренності, хоч і «нагородженої»
тортурами, насильно вирваними свідченнями і моральним крахом неслухняних. Це ідейно-композиційна основа антиутопії, її жанротворчий елемент. На цьому будується романний конфлікт: він розгортається у двох основних планах: зовнішній (пов’язаний з
діяльністю бунтівників)і внутрішній (самоусвідомлення героями індивідуальності та їх
особисті трагедії). У вирішенні цих конфліктів автори одностайні: протистояння диктату
так чи інакше вб’є особу. Це може бути абсолютно безглузда і безславна смерть, як страта
Вінстона Сміта, що нарешті полюбив Великого Брата. Це може бути смерть особистості
нумера Д–503, перетвореного на механічну бездушну ляльку. Це може бути відчайдушний суїцид – загибель Дикуна в Дивному Новому світі, або ж соціальна загибель його
«куратора», висланого інакомислити подалі від нормальних і задоволених людей.
Головний герой антиутопій показаний в момент виникнення у нього сумнівів у правильності знайомого йому світоустрою. Він інтуїтивно відчуває, що життя, яке ведуть
оточуючі його люди, протиприродне. Щоб підкреслити це автори вдаються до одного й
того ж прийому: вони протиставляють місто, в якому відбувається дія, живій природі, яка
розкріпачує людину і повертає їй початкову сутність. Так, у Замятіна місто позбавлене
жвавості і життєвості, всі вулиці утворюють геометричні лінії, з яких виникає «квадратна
гармонія». Цей світ міста є повною протилежністю Світу за Стіною, теплого, затишного,
налитого соковитими фарбами. У Хакслі життя і облаштування Лондона, що складається
з інкубаторів, висотних будинків і різних урбаністичних споруд протилежні природності
резервації, де люди живуть в єдності з природою і володіють цінним даром – відчувати, а значить володіти собою, своїм неповторним внутрішнім світом. Місто Оруелла, що
складається з безликих будинків, в яких живуть та працюють службовці партії, і кварталів нижчих класів «пролів», брудних і смердючих, підноситься безбарвним велетнем на
тлі поруч розташованого лісу, який сповнений пташиними голосами і дарує головному
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герою душевний спокій і гармонію. Таке протиставлення розкриває авторські ідеали:
і Замятін і англійські письменники бачили досконалість у поєднанні науки і природи;
роз’єднання ж, на їхню думку, призведе до хаосу і негативно відобразиться на внутрішньому світі людини.
У Є.Замятіна важливу роль у творенні системи персонажів відіграє портретна характеристика. В творі є колективні портрети нумерів, чия знеособленість свідчить про
згубність доктрини Єдиної Держави для людської особистості. І одночасно, кожний персонаж, виділений із загальної маси іменем–нумером, глибоко індивідуальний. Кожному
образу притаманний свій лейтмотив, що незмінно супроводжує його появу. Він переростає в постійну характеристику, константу, котра кожен раз, повторюючись, поглиблює
розкриття образу. Відмовившись від розгорнутих описів та пояснень, автор максимально
використовує функцію окремих деталей, яскравих і містких, котрі здатні під його пером
сублімувати суть образу чи явища. На заміні описів деталями побудовані портрети, виконані в імпресіоністській манері виразними, мальовничими шляхами. Ці штрихи теж
перетворюються на постійні характеристики персонажів.
«Роман ідей», поєднуючись з елементами авантюрного і психологічного роману, народжує нову художню тканину зі специфічними законами функціонування і автономним
статусом. Таким чином, новий тип художності існує як система з певними елементами,
що повторюються в різних творах у різних комбінаціях. В антиутопії зображується насильство над історією, котру спрощують або спотворюють заради позбавленого життя
ідеалу. Герою антиутопії судилось пережити це насильство як особисту драму, що має
для нього виняткове значення, хоч і буває досить банальною. І, нарешті, насильство над
історією і особистістю зустрічає опір, одиничний чи масовий, здавалось би несподіваний
у цьому тисячолітньому світі .
Мають дещо спільне і стилі письменників, багатопланові і багатофункціональні.
Стиль здатний передавати часову віддаленість, тобто деякою мірою підпорядкований соціально-історичному часу. У Є. Замятіна це не властива ні 20–м рокам, ні нашим дням
чужа мова – велика кількість коротких, часто називних речень, що з’єднані з довгі ланцюжки за допомогою тире і двокрапок. Часто письменник вдається і до особливої будови
фрази. Загальна думка в ній зливається в чимось конкретним, образним, зримим. Сила
такої фрази в точному і образному вживанні кожного слова, здатного розкрити сприйняття і душевну боротьбу героя. У О. Хакслі також наявні мовні експерименти (поєднання наукової термінології і метафоричності, мозаїчність, гра колірної гами, тяжіння
до синтезу мистецтв). Так авторами досягається певна мета: передати фізичне відчуття
стерильності, закостенілості світу, в котрому живуть герої. Так досягається надзвичайна
насиченість окремого відрізку тексту, найнезначнішого за обсягом. Доповнює картину і
колірна гама, також багатофункціональна. Грою кольорів посилюється протиставлення
«теперішнього» і «майбутнього».
Отже, розгляд антиутопій у трьох сферах за схемою комплексного жанрового аналізу
дає нам можливість окреслити риси конструйованої теоретичної моделі як варіації моделі
жанру взагалі («тривимірного конструктивного цілого», «типового цілого художнього висловлення» [7] ) .
Антиутопію можна окреслити як літературний твір, що зображує в різноманітних
формах негативну картину майбутнього суспільного ладу, яка ґрунтується на спостере262

женнях автора за сучасними реальними тенденціями та на запереченні сучасних йому
утопічних ідеалів. По суті своїй вона є спробою соціальної діагностики, різновидом літератури, головний об’єкт котрої – держава у взаємостосунках із людською особистістю.
Головними темами антиутопії виступають як проблеми неможливості безпосереднього
міжособистісного спілкування разом із втратою особистістю свого духовного світу (Є.
Замятін), так і абсолютизовані до крайності негативні тенденції сучасного суспільства:
споживання, що нівелює людей (О. Хакслі), тотальний контроль нелюдської державної
влади (Дж. Оруелл) « [8]. .Слід також зазначити, що на рівні антиутопії діалектичній
розвиток жанрів літератури про державу досягає високої художності. Виникає вона в антиутопії на основі романного конфлікту, відсутньому в утопії та її різновидах. Він необхідний не тільки і не стільки для того, щоб внести елемент розважальності. Потреба в
ньому випливає з природи художнього осмислення світу. Описуючи соціальні структури, що претендують на досконалість, і обмежуючись їх сатиричним запереченням, антиутопія могла б існувати як ілюстративне підтвердження недолугості технократичних та
тоталітарних режимів, але не як мистецьке явище. Тому в центрі твору - людина, котра
протистоїть силам, що руйнують природне буття. Цей мотив, як свідчить історія розвитку
жанру, обов’язковий для антиутопії, інакше вона перетворюється на добірку декларацій.
Тут недостатньо знань про соціум – необхідним є показ людини, що опинилась в надзвичайно типовій для XX століття ситуації34- морального вибору.
Складні взаємозв’язки між жанротворчими елементами антиутопії можна виразити
заперечується
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як втілення в життя утопічних ідеалів, заперечується героєм антагоністом через романпозицію.
ний конфлікт та авторську позицію.
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драматичних модифікацій, та інших мотивів, що стали відображенням нових

суспільно-політичних

реалій.

Але

основні

жанротворчі

елементи

стали відображенням нових суспільно-політичних реалій. Але основні жанротворчі елементи залишаються сталими, що доводить правомірність її жанрової самостійності. Побудова типології жанру дасть нові можливості порівнянь, конкретизації запропонованої
теоретичної моделі й розширення сфери її застосування.
Якщо ж поглянути на цю схему з точки зору структуралізму та сучасних лінгвістичних когнітивних концепцій, можна сказати, що жанрова структура концептуалізується
[9], жанротворчими в антиутопії є два центральні концепти – Влада і Людина. Способи
вербалізації цих концептів та з’ясування їх жанротворчої ролі планується як подальший
напрям наших досліджень.
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АНТРОПОЛОГІЧНА ДИЛЕМА
actus humani/actus hominis:
ХРИСТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА
(на матеріалі поеми «Наймичка» Тараса Шевченка)
Йдеться про христологічну інтерпретацію антропологічної дилеми actus humani/
actus hominis (дії людини/людські дії) у творчій спадщині Тараса Шевченка. Методологічною базою розвідки є засади томізму. Аналізуються телеологічність людської дії та
цілереалізація як домінанта людського життя.
Ключові слова: теологія, христологічний підхід, томізм, Т. Шевченко.
Статья посвящена христологической интерпретации антропологической дилеммы
actus humani/actus hominis (действие человека/человеческое действие) в творчестве Тараса Шевченка. Методологической базой исследования являются принципы томизма.
Анализируются телеологичность человеческого действия и целереализация как доминанта человеческой жизни.
Ключевые слова: теология, христологическая интерпретация, Т. Шевченко.
The article deals with the Christian interpretation of anthropological dilemma actus
humani/actus hominis in Taras Shevchenko’s work. The thomism conceptions are the
methodological basis of this research. The teleology of man’s action and purposefulness as a
predominant of man’s life are analyzed.
Key words: theology, Christian interpretation, thomism, Taras Shevchenko.
Для антропологічної думки феномен християнства став знаковим у світовому поступі до гуманістичних цінностей. Фундаментальні основи христологічної інтерпретації
як стратегії тлумачення явищ та закономірностей буття крізь призму християнства були
сформульовані класиками християнського Середньовіччя (Оріген, Фотій, Ієронім, Григорій Великий, Аврелій Августин, Боецій, Бонавентура, Флацій Іллірієць, Тома Аквінський та ін.). Християнські філософи у своїх розмислах розглядали людину як сутність
на межі матеріального та духовного, наділену ситуативною свободою в актах вибору.
Ситуативна свобода людини обумовлена багатьма чинниками (кліматичні умови, раса,
вік, звичаї, суспільна думка, економічне становище тощо), тому людина не є абсолютно
вільною чи повністю підпорядкованою законам природи. Така винятковість становища
людини накладає особливі тлумачення на сферу людської діяльності, яку класики від
філософії розрізняють як actus humani та actus hominis (дії людини та людські дії).
У actus hominis традиційно вбачають дії людини як суб’єкта під впливом необхідності, за звичкою, у запалі неконтрольованих пристрастей тощо. У actus humani людина
виявляє свою видову своєрідність, діє в результаті повного інтелектуального осмислення
і повного самовладання, реалізуючи у такий спосіб свою свободу. Св. Тома вважає, що
“з-поміж дій, які вчиняє людина, тільки ті можна вважати власне людськими, які прита© Бігун О.А., 2011
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манні людині власне як людині. Людина відрізняється від нерозумних сутностей тим, що
є хазяїном своїх вчинків. Відтак, власне людськими діями іменуються ті дії, які людина
осмислює. Однак людина осмислює свої дій завдяки розуму і волі, тому йдеться про те,
що вільна воля є здібністю волі і розуму. Тому власне людськими називаються дії, як
осмислено породжені волею. Інші притаманні людині дії названі діями людини, але не
власне людськими діями, бо вони похідні від людини не в силу того, що здійснені людиною” [цит. за 1: 268]. Ці експлікації скеровані на означення телеологічності людської дії
та цілереалізацію як домінанти людського життя.
Для християнського світобачення характерне, так зване, подвоєння світу на природне й надприродне, мирське та священне, людське та надлюдське, тілесне й духовне.
Зокрема, у площині такого подвоєння проступає й контроверсійний аспект проблеми
actus humani/actus hominis, опосередкований як свідомістю, так і тілом й плоттю людини, тим самим підкреслюючи граничну сутність людського єства, в якому дві неповні
субстанції – тіло та душа – з’єднані в нерозривну єдність suppositum rationale. Наприклад, на сторінках Євангелія, а саме у “Посланні до Римлян” Апостола Павла, антиномія
“тілесне–духовне” розрізняється у контексті негативного й позитивного буття: “Адже
знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий під гріх. Бо що роблю не розумію: я
бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю <…> Знаю бо, що не живе в мені,
тобто в моїм тілі, добро: бажання бо добро творити є в мені, добро виконати, то – ні,
бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу <…> Нещасна я людина!
Хто мене визволить від тіла тієї смерті?” [2: 402]. Далі драматично-екзистенційне запитання знаходить христологічне вирішення: “Бо те, що було неможливим для закону,
ослабленого тілом, Бог, – пославши свого Сина в тілі, схожім на гріховне тіло, ради гріха, осудив гріх в тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом,
а за духом <…> Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони – сини Божі. Бо ви не прийняли
дух рабства, щоб знову підлягти боязні, але прийняли дух усиновлення” [2: 403]. Тому, за
своєю суттю людське життя є не данністю, а можливістю людини створити як саму себе,
так і власне життя, котре є наслідком її вільного вибору. Як свідчить Г. Ковадло, людина
“в змозі обрати шлях самостворення і самопобудови, викорінення зла з себе самої, шлях
збагачення себе і свого внутрішнього світу, отже, відповідального поступу і, безперечно,
навпаки” [3: 109].
Означена дилема людського існування у творчості митців виявлялась і поштовхом
до творення, і матеріалом для втілення, і способом осмислення дійсності, оскільки є не
тільки іманентною ознакою людського буття, але й виявляється на емпатичному рівні
художнього дискурсу. Проблематика людської дії та її інтенційність неодноразово поставала у центрі колізій поетичних творів Т. Шевченка, що характерне для силового
поля загальних засадничих світоглядних й естетичних візій Романтизму. Визначальною
у Романтизмі, за В. Жирмунським, була перейнятість довкілля божественним духом,
“просвітлення у Богові всього життя, і кожної плоті, і кожної індивідуальності”, що розгорталась у суперечності бінарних опозицій “особистість – світ” [ цит. за 4: 351]. Саме
співмірність людських вчинків та дій християнським законам та заповідям доволі часто
визначають парадигматичне семантичне наповнення чи то сюжету, чи то окремого епізоду багатьох Шевченкових творів.
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У розвідках В. Барки, Г. Грабовича, О. Забужко, Є. Нахліка, Л. Плюща, Я. Мельника, О. Яковини та ін. розглядаються окремі ракурси христологічної інтерпретації творів
українського поета. Однак на часі, на нашу думку, цілісне й системне дослідження творчості митця з позицій художньої христології, дотичної до богословської, християнськофілософської й наукової традицій, з можливістю верифікувати іманентне домінування
релігійної свідомості поета, кодифікований універсум якого залишається плідною нивою
для досліджень.
Релігійно-філософський зміст Шевченкових творів певним чином стосується глибинних структур символічного коду митця, який, за Г. Грабовичем, поєднує у собі і символічно-автобіографічну систему закодовування, і національні психоідеологічні первні
наявної духовно-матеріальної культури [5]. Щодо першого, то Л. Плющ вважає його рушіями глибокі сублімаційні внутрішні процеси, що відбуваються в душі поета, а інша
складова полягає у його релігійно-філософських візіях, специфікою яких є те, що “від
народного християнства, двоєвір’я, стихійного гностицизму й маніхеїзму Шевченко переходить не без впливу вивчення Біблії й отців Церкви, до свідомого християнського
монотеїзму” [6: 77]. Відтак, на думку науковців, у поетичному мисленні Шевченка виразно проступає міфологічно-релігійний код, сформований під впливом християнської
традиції, наприклад, образ ідеальної України як біблійної обітованої землі, жіночі образи, що тяжіють до уособлення з Божою Матір’ю, пророки та апостоли, в яких проступають автобіографічні паралелі тощо. Стосовно, так званих, “богоборчих мотивів”,
то, аналізуючи поезію “Осії. Глава XIV. (Подражаніє)”, В. Сулима, зокрема, зазначає, що
“більшість варіацій на християнську тему не засвідчують антирелігійних настроїв поета,
про які багато говорилося в дослідженнях і підручниках останніх десятиліть. Навпаки,
що ближче до дня смерті, прихід якої поет відчув заздалегідь, християнські емоції та
надії все дужче беруть гору” [7: 217].
В цілому, релігійний первень свідомості проступає у багатьох творах, що засвідчує
експліцитну духовність християнського типу українського митця. Зокрема, невід’ємною
складовою у художній практиці Т. Шевченка вирізняються онтологічні питання про метафізичне буття людини у світі, адже поет “упродовж усієї творчості створює численні
образи, котрі художньо, а значить, неприховано (“з істини буття”, буття національного)
дають можливість осягнути священне й божественне, лише через які можна “помислити” Бога, “прозріти” в його сутність” [8: 278]. Дієва спрямованість парадигми actus
humani героїв Шевченкових переважно спирається на релігійно-філософське підґрунтя
та дає привід розглядати її у площині томістичних концепцій.
Найперше варто застановитись на такому аспекті досліджуваної дилеми, як поняття блага, до якого прагнуть у результаті actus humani. Однак, поняття блага для кожної
людини є різним. Як коментує томістичні розмисли Ф. Коплстон, “Аквінат не вважає,
що люди за необхідністю шукають і вибирають те, що об’єктивно являється благом для
людини з точки зору моралі. Але до чого б людина не прагнула, вона прагне до того, що
є чи уявляється благом для неї” [9: 188]. Далі Аквінат послуговується терміном beatitudо,
вищого щастя та блага, яке стимулює потенції особистості. Таким вищим благом для
людини є Бог за об’єктивними застановами та осягнення Бога – за суб’єктивними. Відтак, поняття блага та beatitudо сприймаються як невід’ємні риси будь-якої людської дії та
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є тими маркерами, що розрізняють смислове наповнення антропологічної дилеми actus
humani та actus hominis.
Герої творів Шевченка у своїх вчинках та діях настійливо йдуть до мети, вбачаючи у
її досягненні благо. Наприклад, героїня поеми “Наймичка”, Ганна, віддає рідного сина у
чужу сім’ю, і ціле життя проводить у наймах коло нього, не признаючись, що вона його
мати. Героїня вважає “благом” для сина можливість зростати у поважній сім’ї, оженитися на вродливій та багатій дівчині, провадити життя достойного чоловіка, адже вона усвідомлює, що, тримаючи біля себе народженого у “грішній” любові сина, вона позбавить
його усього цього і прирече на злиденне існування.
Розрізнення actus humani/actus hominis за рівнем їх усвідомлення здійснюється методом включення волі у цей процес, яка сприяє процесу sub specie boni, тобто вибору блага,
не важливо, реального чи уявного, – однак специфіка цього процесу полягає у тому, що
за будь-яким з цих устремлінь лежить бажання до саморозвитку, до самовдосконалення,
до «щастя», і в основі цих процесів лежить діяльність людини.
У своїх діях головна героїня Шевченкової поеми свідомо керується поняттям блага, тобто її дії виразно набирають значення actus humani. Однак, такі дії даються через
складні душевні випробування: “А коло дитини / Так і пада, ніби мати; / В будень і в
неділю / Головоньку йому змиє, / Й сорочечку білу / Що день божий надіває. / Грається,
співає, / Робить возики, а в свято – / То й з рук не спускає. / <…> / А наймичка невсипуща
/ Щовечір, небога, / Свою долю проклинає, / Тяжко-важко плаче; / І ніхто того не чує,
/ Не знає й не бачить” [10: 334]. Поняття блага для сина, яке одночасно є таким важливим для героїні, і яке дається у душевних муках, тісно переплетене за сюжетом твору з
томістською концепцією beatitudо.
Упадає у вічі, що осягнення Бога головною героїнею розпочинається саме з народженням дитини, для якої вона дає обіцянку: “…молитимусь, / Із самого неба / Долю
виплачу сльозами / І пошлю до тебе» [10: 330]. Перед весіллям Марка Ганна йде на прощу до Києва, уникаючи тим самим пропозиції бути матір’ю за традиційним обрядовим
дійством («…Благав старий, / А Марко аж плакав, / Щоб була вона за матір” [10: 337]).
Однак, на нашу думку, тут криється не стільки дотримання головною героїнею поверхневих уявлень про благо (“…ніяко / Мені матір’ю сидіти: / То багаті люде, / А я наймичка… ще з тебе / Сміятися будуть” [10: 337]), скільки об’єктивне осмислення поняття
beatitudо, яке, за Аквінатом, тотожне пошуку людиною того, що вдосконалює її природу,
або видається їй такою, і що в кожному окремому випадку вибір продиктований природньою схильністю волі.
Однак, якщо за християнським віровченням вище благо полягає в осягненні Бога, то,
будь-яка людина в пошуках щастя приходить до Його осягнення [9: 189]. Шлях до осягнення Бога у головної героїні проходить через внутрішню переоцінку цінностей, через
вдосконалення людської сутності, яке актуалізує потенції людського існування. Ганна нехтує можливістю виступити матір’ю, нехай і обрядовою, на весіллі Марка, чого насправді їй дуже хотілось, але замість цього головна героїня вибирає прощу у храмах Києва,
що видається їй більш сповненим смислу у наближенні до beatitudо в суб’єктивному та
об’єктивному сенсах: “Піду помолюся / Усім святим в Києві, / <…> / Найнялася носить
воду, / Бо грошей не стало / На молєбствіє Варварі. / <…> / Й Маркові купила / Святу
шапочку в пещерах / У Йвана святого, / <…>/ І перстеник у Варвари / Невістці дістала,
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/ І, всім святим поклонившись, / Додому верталась” [10: 337]. Устремління Ганни до
християнських цінностей не виглядає поодиноким бажанням (“Тричі крига замерзала,
/ Тричі розставала, / Тричі наймичку у Київ / Катря проводжала” [10: 338]), а швидше
нагадує цілереалізацію. Така скерованість actus humani, яку ми спостерігаємо у головної
героїні, вказує на кінцеву ціль beatitudо, що, за Аквінатом, може означати і самого Бога,
якщо beatitudо сприймати за об’єкт, володіння яким дарує щастя, або поєднання у Бозі,
якщо beatitudо сприймати як володіння цим об’єктом.
Персонажі Шевченкових поезій доволі часто виявляють у своїх діях внутрішню
мотивацію на осягнення beatitudo, тобто, прагнення до щастя тотожне устремлінню до
християнських цінностей, володіння якими стає домінантою людського існування. Динаміка розвитку actus humani простежується у багатьох творах, зокрема, у поемі “Відьма”
головна героїня проходить шлях страждань й поневірянь, однак, прощає свого кривдника, ще й намагається за допомогою цілющих трав врятувати його від смерті. Така амплітуда actus humani суголосна заповідям Христовим: “А я кажу вам: любіть ворогів своїх
і моліться за тих, що гонять вас; таким чином станете синами Отця вашого, що на
небі, який велить своєму сонцю сходити на праведних та неправедних” [2: 24-25]. Глибинні християнські коди керують людськими вчинками і головної героїні поеми “Княжна”, і козака Семена Палія з поезії “Чернець”, тим паче християнські цінності отримують
когерентну вагомість у таких релігійно-філософських поемах, як “Марія”, “Неофіти” і т.
п. Відтак виснуємо, що інтерпретація антропологічної дилеми actus humani/actus hominis
у творах Т. Шевченка близька середньовічним теологічним вченням, а разом з тим засвідчує глибоку релігійну свідомість поета, зреалізовану у релігійно-філософських шуканнях, близьких до загальних тенденцій християнської теології.
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ДИСКУРС ЧУДА И ОТКРОВЕНИЯ У Л.Н. ТОЛСТОГО

Статтю присвячено питанню специфіки функціонування дискурсу дива і откровіння у публіцистиці і художніх текстах Л.М. Толстого
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Статья посвящена специфике функционировния дикурса чуда и откровения в публицистике и художественных текстах Л.Н. Толстого.
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The article deals with the specific character of miracle’s discourse in literary and
journalistic works by Leo Tolstoy.
Key words: miracle, revelation, Tolstoy.
В русской литературе XIX века тема чуда, основополагающая для всей европейской
культуры, проблематизирована Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым. Важнейшая мысль
романа «Братья Карамазовы» по этому поводу: «В реалисте вера не от чуда рождается,
а чудо от веры». В романе «Преступление и наказание» чудо и вера связаны непосредственно и тесно. Порфирий Петрович спрашивает Раскольникова, верит ли тот в воскресение Лазаря, причем переспрашивает: «Буквально веруете?» Нерациональность веры в
чудо колеблет веру в Бога, а если Бога нет, то все дозволено.
Знаменитый эпизод чтения Евангельского воскресения Лазаря большинство исследователей Достоевского склонны рассматривать символически – как провозвестие воскресения Раскольникова и Сони в эпилоге романа. Однако в логической структуре романа
первый и второй приходы Раскольникова к Соне соотносятся как проповедь веры (Соня
читает о чуде) и попытка искушения (Раскольников предлагает Соне судить о пользе
жизни Лужина и Катерины Ивановны). Читая Евангелие, Соня грезит об обращении Раскольникова: ««И он, он – тоже ослепленный и неверующий, – он тоже сейчас услышит,
тоже уверует, да, да, сейчас же, теперь же», – мечталось ей и она дрожала от радостного
ожидания»[1 (6: 251)]. Соня читает так, словно она сама – свидетельница чуда воскресения. Последние слова отрывка выделены курсивом, им придано особое значение: «Тогда
многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в
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него»[1 (6: 251)]. Однако чудо не действует на Раскольникова. Соня понимает это по
тому, что он не пал, не зарыдал, не уверовал. «Все об воскресении Лазаря – отрывисто и
сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы
стыдясь поднять на него глаза».
Желание чуда – важнейшее искушение для героя Достоевского, не могущего ни полюбить, ни уверовать – просто, но всегда стремящегося найти причину для любви и
веры. Человек Достоевского хочет видеть чудо и свидетельствовать о чуде, чтобы быть
уверенным чудом. Л.Н. Толстой, в отличии от Достоевского, отбрасывает чудо безоговорочно. Его принципиальное несогласие и с традиционным православием, и с христианством различных сект заключается в отрицании Богосыновства Иисуса и в отрицании
Благодати.
Отрицание Богосыновства на продолжительное время приводит Толстого к религии
без Бога. Логос Евангелия от Иоанна Толстой, как известно, переводит словом «Разумение». Поэтому богословие, изучающее отношения между лицами Святой Троицы, он
считает роковым заблуждением христианства. Главным чудом Толстому представляется Воскресение Христа, поэтому оно с особенной настойчивостью отвергается. Особое
отношение Толстого к теме чуда обусловлено тем, что, во-первых, он считал Иисуса
человеком, а не Богом, а во-вторых, отменял индивидуальную жизнь, видя жизнь духа
лишь во всеобщности и взаимосвязи людей. Игорь Мардов проницательно замечает, что
Толстой видел во Христе такого же человека, как и он сам, так же пришедшего к пониманию жизни Духа и проповеди ее [2: 38]. Как явствует из комментария, сделанного
Толстым к Четвероевангелию, Воскресение представлялось ему ненужным, нелогичным
и противоречащим смыслу учения Христа, поскольку его учение должно применяться
только к земной жизни и служить достижению Царства Божия на земле. Продолжая свою
мысль, он утверждает:
«Воскресение, как всякий рассказ о чем-то таком, чего понять нельзя, ничего доказать не может.
Воскресение, как всякое чудо, если кто его видел, может доказать только то, что случилось что-то противное законам разума и что человек, подвергшийся чуду, подвергся
чему-то необыкновенному, и больше ничего. Если же на основании чуда делают то умозаключение, что человек, не подлежащий законам разума, есть необыкновенный человек, то это заключение правильно только для тех, которые созерцают чудо и пока они
его созерцают. Рассказ же о чуде никого убедить не может, так что истинность надо подтверждать чудом, случившимся с рассказчиком.
Чудо воскресения прямо противоположно учению Христа… Надо совсем не понимать его учения, чтобы говорить о возможности его воскресения в теле»[3 (24:791-792)].
Истинным воскресением, по Толстому, является не воскресение в теле, о невозможности которого он постоянно говорит, а обнаружение присутствия Царства Божьего внутри человека. Воскресение – победа духа над плотью.
В 1876 г. Л.Н. Толстой пишет свей тетке Александре Андреевне: «Мне тоже было
очень радостно ваше мнение о том (если я правильно его понял), что обращения не бывают, или редко, – мгновенные, а что нужно пройти через труд и мучения. Мне это
радостно думать, потому что я много и мучился и трудился, и в глубине души знаю, что
этот труд и мучения есть самое лучшее из того, что я делаю на свете. И это деятельность
271

должна получить награду, – если не успокоение веры, то сознание этого труда уже есть
награда. А теория благодати, нисходящей на человека в Английском клубе или на собрании акционеров, мне всегда казалась не только глупа, но и безнравственна»[3 (62: 266)].
Слово благодать Толстой переводит в Четвероевангелии как богоугождение, богопочитание[2: 56]. т.е. нечто совершенно противоположное: не движение Бога к человеку,
а исполнение человеком Закона, живое служение. Благодать дается верой, она принадлежит церкви, называемой Толстом иерархия. Церковь-иерархия присвоила Бога и распределяет его в виде благодати через совершение таинств [6]. Поэтому Толстой, разделяя
и противополагая веру и дело, выбирает дело – любви.
На протяжении всего долгого творческого и жизненного пути Л.Н. Толстой составлял «правила жизни», как называет их герой романа «Воскресение» Дмитрий Нехлюдов.
Толстой составлял их в заметках Дневника, и то же самое делали его герои. Большая
часть публицистики Толстого принадлежат жанру «правил жизни» – в этом отношении
наиболее красноречиво название трактата «Так что же нам делать?», взятое из Евангелия
от Луки: «И спрашивал его народ, что же нам делать? И он сказал в ответ: у кого есть
две одежды, тот отдай неимущему; и у кого есть пища, делай то же. (Луки III, 10, 11)» [3
(25: 308)]. Эта цитата, как известно, является эпиграфом к трактату. Но самой серьезной
работой над составлением «правил жизни» стало «Соединение и перевод четырех Евангелий». В Общем изложении главы четвертой «Закон» Иисус Толстого говорит «Закона
тогда только не будет, когда люди сами собой все будут исполнять по закону. И вот я вам
даю правила для исполнения закона» [3 (24: 279)]. Толстой прямо говорит о своем понимании Откровения и, следовательно, о назначении Четвероевангелия: «Откровением
я называю то, что открывается перед разумом, дошедшим до последних своих пределов,
– созерцание божественной, т.е. выше разума стоящей, истины. Откровением я называю
то, что дает ответ на тот неразрешимый вопрос, который привел меня к отчаянию и самоубийству, – какой смысл имеет моя жизнь… Если он не отвечает на этот вопрос, то он
мне не нужен. Ответ должен быть такой, чтобы хотя сущность его (как и сущность Бога)
и была бы непостижима в себе, но чтобы все выводы последствий, получаемые от него,
соответствовали моим разумным требованиям и чтобы смысл, приданый моей жизни,
разрешал бы все вопросы моей жизни» [3 (24: 14)]. Значение Откровения для человека –
разумное принятие правил жизни, закона.
Не будет преувеличением, если мы скажем, что Толстой дописывает Евангелие всю
жизнь, не относясь к нему как к священному тексту. Говоря о евангелистах, Толстой
рассуждает как писатель о писателях, критикуя их за грубость. Он говорит: «чудеса писались».
В Четвероевангелии Толстой не только предлагает свое прочтение Евангелия, но и
настойчиво говорит о необходимости для каждого человека задуматься над жизнью в
мире, с людьми, изменить свое отношение к ней. В Евангельском тексте Толстой обращает особенное внимание на такие многочисленные эпизоды, которые взывают к разуму
и здравому смыслу в человеке. Так, Иисус отвергает субботу «на основании здравого
смысла, разумения, которое стало в основе всего», он говорит: «овцу вытащить из колодца можно, а человеку нельзя помочь, – это бессмысленно»[3 (24: 109)]. «И он сказал
народу: когда видите тучу с запада, тотчас полагаете, что будет дождь, и так бывает. И
когда с полдня дует, полагаете, что будет вёдро, и так бывает. Вид земли и неба умеете
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постигать, а эту жизнь не постигаете. Что же вы о себе не рассуждаете верно?» [3 (24:
125)]. В Четвероевангелии разуму-логосу, разумению противопоставлено непонимание,
неразумение. Позже, в публицистике, в дневниковых записях появятся слова «безумие»
и «сумасшествие».
Дневник от 29 марта 1884 г.: «Две вещи мне вчера стали ясны: одна неважная, другая
важная. Неважная: я боялся говорить и думать, что все 99/100 сумасшедшие. Но не только бояться нечего, но нельзя не говорить и не думать этого. Если люди действуют безумно (жизнь в городе, воспитание, роскошь, праздность), то наверно они будут говорить
безумное. Так и ходишь между сумасшедшими, стараясь не раздражать их и вылечить,
если можно. 2) Важная: Если точно я живу (отчасти) по воле бога, то безумный, больной
мир не может одобрять меня за это. И если бы они одобрили, я перестал бы жить по воле
бога, а стал бы жить по воле мира, я перестал бы видеть и искать волю бога. Таково было
твое благоволение» [4].
Одна из последних статей Толстого «О безумии» (1910 г.): «Так для меня стало очевидно, что большинство человечества, в особенности христианского мира, живет в наше
время жизнью прямо противоположной и разуму, и чувству, и самым очевидным выгодам, удобствам всех людей – находится в состоянии, вероятно, временного, но полного
сумасшествия, безумия» [3 (38: 404)].
Неразумием и сумасшествием оказывается нежелание принять откровение истины,
«правила для исполнения закона», вопреки разуму, напоминающему о смертности плоти,
которая представлена дьяволом, но опять-таки не в традиционном понимании, а своеобразном: то, что заставляет нас забыть о Боге и его законах. Подробно дьяволу плоти посвящен разбор эпизода искушения Христа в пустыне в «Соединении и переводе четырех
Евангелий». Этот эпизод, по мысли Толстого, показывает, что ни дух, ни плоть не могут
победить единолично. В человеке всегда раздается голос как духа, так и плоти. Но у
большинства людей голос плоти заглушает голос духа. Поэтому очевидные для Толстого
выгода и удобство жизни согласно слову Христа не приемлемы для 99/100.
В толстовском мире чудо – это в первую очередь соблазн, когда вместо собственного
разумения человек надеется на некое внешне явленное чудо, – и потому оно опасно.
Опасна сама возможность связывать чудо с верой, т.е. (согласно Толстому) принятием
закона Христа. О соблазне чуда читаем: «Очевидно, что чудеса писались Лукою для утверждения в вере, и, вероятно, были люди, утверждавшиеся в вере этим чтением. Но
теперь нельзя найти более кощунственной книги, более подрывающей веру. Может быть,
нужна свеча там, где мрак. Но если есть свет, то его незачем освещать свечкой: он и так
будет виден. Христовы чудеса – это свечи, которые приносят к свету, чтобы осветить его.
Есть свет, то он и так виден, а нет света, то светит только поднесенная свечка» [5: 12].
Вера в чудеса и чудесное представлялась Толстому одним из пяти способов обмана
веры, т.е. искажения истины. Так, рассматривая догматы христианского учения, он пишет: «Истина не нуждается во внешнем подтверждении и принимается свободно всеми
теми, которым она передается, но обман требует особенных приемов, посредством которых он мог бы передаваться людям и усваиваться ими; и потому для совершения обмана
веры употребляются теми, которые их совершают, во всех народах, всегда одни и те же
приемы.
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Таких приемов пять: 1) перетолкование истины, 2) вера в чудесное, 3) установление
посредничества между человеком и Богом, 4) воздействие на внешние чувства человека
и 5) внушение ложной веры детям» [6]. В каждом из пяти случаев ложная вера основана
на отказе от разумения. Чудо не согласуется с разумением и отрицает его, поэтому и церковное понимание веры как доверия наперед ко всему, что будет сказано, не устраивает
Толстого.
Между тем, говоря о чудесах такого рода, о чудесах явленных, Толстой затрагивает
лишь небольшой и самый наивно понятый (он говорит о язычестве и по-своему – прав)
пласт тех явлений, которые принято называть чудом. Такого рода чудеса свойственны,
например, фольклору. Но развитие романного жанра, связыванное с формированием
субъективности и разрушением монологического целостного мира, в котором герой был
всегда равен сам себе. В новое время чудо – изменение внутреннего состояния без внешней мотивации. Об этом говорит, в частности, Людвиг Витгенштейн в своей «Лекции об
этике». «Я опишу опыт удивления существованию мира, сказав, что это опыт видения
мира как чуда. Я склонен считать, что верным обозначением в языке чуда существования
мира будет само существование языка (хотя это и не является предложением в языке).
Но тогда что же означает быть осведомленным об этом чуде в одно какое-то время и
быть неосведомленным в другое? Ибо все, что я сказал, перенося описание чудесного
(опыта) из выражения «с помощью языка» в выражение «благодаря существованию языка», – это опять же сводится к тому, что мы неспособны выразить то, что хотим. Все, что
мы говорим об абсолютно чудесном, остается бессмысленным» [7: 334]. Витгенштейн
говорит это для того чтобы показать, что всякое этического и религиозное выражение
«неправильно» употребляет язык.
Этот опыт переживания мира как чуда дан у Толстого в «Анне Карениной». Восьмая часть романа, в которой рассказывается о чуде обретения веры, произошедшем с
Левиным, содержит часто используемый Толстым эпизод видения, содержащего метафорический образ – своеобразное откровение истины. Видение Левина отличается от
столь сходного с ним по форме видения Пьера в «Войне и мире». Пьер постиг законы существования мира, в котором все сопряжено. Левин постиг не законы, но ощутил
свою причастность миру. Поэтому только в речи Левина появляется слово «чудо» как
отказ от всех остальных слов: ««Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно
имеет последствие - награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и
следствий».
«И его-то я знаю, и все мы знаем».
«А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. А вот оно чудо,
единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и
я не замечал его!»
«Какое же может быть чудо больше этого?»» [3 (19: 377)].
Левин отказывается от одного чуда в пользу другого, абсолютного. Здесь чудо – типично толстовское, но и подразумеваемое Витгенштейном. Это жизнь души (пока еще
не духа), общая для всех людей, не замеченная раньше, но теперь очевидная для Левина.
Поэтика чуда фактически заканчивается «Анной Карениной». Все моментальные
духовные просветления героев Толстого чудесны по своей природе, поскольку обусловлены пониманием мира как чуда. Это мир гармонической природы, соположенный миру
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человеческой истории. Событие – манифестация чудесного – происходит для того, чтобы
выключить героя из событий истории и пробудить в нем внутреннего (духовного, как
будет сказано в романе «Воскресение») человека. Чудесный гармонический мир, как известно, ответствен за душевный (но не духовный) переворот князя Болконского, лежащего под небом Аустерлица; Левина, наблюдающего за бегущими облаками. Здесь чудесна
сама моментальность, незаметность перехода в новое состояние. Толстой, отказавшийся
от причинно-следственных связей, исторических причин в «Войне и мире», предлагает
чудо мира как внеисторическую и вневременную причину всего.
У позднего Толстого чудо мира уже не может являться причиной воскресения духа
в человеке. Кризис рубежа 1870-1880-х годов и перевод Евангелия, выполненный Толстым, полностью изменил его взгляды на место человека в истории. Теперь человек
перестает быть «дифференциалом истории», перестает быть погруженным в историю,
поэтому Толстой окончательно отказывается от фабул, сосредоточиваясь на сюжете Воскресения в человеке – духа. Вместе с чудесами Евангелия он отменяет и все чудесные
просветления своих героев. В этот поздний период Толстой приходит к убеждению о
разумности духа человека, видящего свет разумения. Изменение сознания теперь описывается Толстым как исцеление от безумия, но не спонтанное, не чудесное, а разумное.
Безумствующий должен осознать свое безумие и воскреснуть, прозреть, исцелиться.
Все наименования Евангельских чудес превращаются в метафоры воскресения духа. И
жизнь – жизнь духа – начинается только после Воскресения. Ключом к Воскресению
Толстой считал текст Евангелия. Поэтому в романе «Воскресение» чтение Евангелия в
финале принципиально, но недоговорено, так что даже проницательный В.Б. Шкловский
считал этот эпизод художественной неудачей. А в гораздо более схематичной неоконченной повести «Фальшивый купон» чтение Евангелия перенаправляет сюжет от распространения в мире зла к распространению добра. «И [в] воскресенье пришли не все, но
трое к портному, и стал он им читать.
Прочел пять глав Матвея, стали толковать. Все слушали, но принял только один Иван
Чуев. И так принял, что стал во всем жить по-божьему. И в семье его так жить стали. От
земли лишней отказался, только свою долю взял.
И стали к портному и к Ивану ходить, и стали понимать, и поняли, и бросили курить,
пить, ругаться скверными словами, стали друг другу помогать. И перестали ходить в
церковь и снесли попу иконы»[3 (36: 27-28)]. Чтение Евангелия в тюрьме позволяет Степану Пелагеюшкину узнать момент непротивлении злу – убийство Марии Семеновны.
Без текста Евангелия этого узнания не случилось бы, но без непротивящейся жертвы
было бы нечего узнавать. Закон понимается только осознавшим свое беззаконие. И это
не чудо.
В контексте христианской европейской культуры отказ Толстого от чуда весьма своеобразен и не сводится к банальному отрицанию чуда, свойственному рацоналистическому мышлению. В предисловии к сборнику народных рассказов «Цветник» Толстой
объясняет свое отношении к теме чуда и чудесного в литературе: «Какие бы чудеса не
описывались, какие бы звери не разговаривали бы по-людски, какие бы ковры-самолеты
не переносили бы людей, – и легенды, и притчи, и сказки будут правда, если в них будет
правда царствия Божия»[3 (26: 309)]. Он считает литературный сюжет вспомогательным,
иллюстративным материалом, поэтому не важно, есть ли чудо в мире, описывается ли
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оно в том или ином произведении. Важно, что чудо не подтверждает истинности Откровения, и в этом принципиально новое отношение Толстого к чуду: «Я могу себе представить, что благодаря уверенности в чуде люди понимали важность учения и обращались
к нему. Чудо было не доказательством истинности, но доказательством важности дела.
Чудо заставляло обращать внимание, чудо была реклама»[5: 612]. Это Толстой пишет в
комментарии по поводу отсутствия чуда Воскресения в его Четвероевангелии.
Чудо Воскресения Христа, легенда, как называет его Толстой, затемняет смысл учения и создает соблазн. Соблазнительности чуда посвящена повесть «Отец Сергий». Она
очень подробно исследована как отечественными, так и западными литературоведами.
Особенно внимательным всегда было отношение к агиографическим источникам повести (Пролог, Четьи Минеи и другие сборники житий, имеющиеся в яснополянской
библиотеке) и к интерпретации ею агиографического канона[8: 1-4]. О чудесах, которые
совершает Отец Сергий, А.Г. Гродецкая говорит, что они, хотя и выдержаны в пародийном ключе, но все же целиком могут быть соотнесены с традиционными житийными
чудесами. Между тем, понимание Толстым роли чуда было таково, что именно в этом,
как мы показали выше, и заключается переосмысление не только житийного канона, но
и христианской традиции понимания Откровения в целом. Он настойчиво повторяет
мысль о том, что Христос сам отвергает чудо в смысле подтверждения бытия Божия и
ожидания чуда: «люди ждут чудес, вмешательства Бога, а Бог в них, Бог есть жизнь; отдайся ей, поверь ей, и ты жив» [5: 251].
Чудеса отца Сергия соблазнительны. Они соблазняют не только прихожан, но – в
первую очередь – его самого. Когда он совершает чудеса постоянно, он сам чувствует, что «дьявол подменил всю его деятельность для Бога деятельностью для людей».
Именно в совершении чудес он доходит до самозабвения, до греха гордыни. «И отец ее
[Марьи – С.Г.] и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он [отец
Сергий – С.Г.] отрекался от этого, но в глубине души сам считал себя таким. Он часто
удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть таким
необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было
никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел» [3 (31: 34)].
Это последнее «сам видел» вместо «сам совершил» и указывает на заблуждение, на соблазненность. Чудо породило его веру в Бога и Откровение, которая была эгоистичной,
и потому разрушилась после падения. Именно поэтому мысль «нет Бога» лишает его на
некоторое время возможности жить дальше. Но сюжет «Отца Сергия» снова о воскресении и новом, истинном понимании жизни.
Для чего Толстой делает отца Сергия чудотворцем? Пародией на агиографию этого
не объяснить: ведь чудеса действительно совершаются. Между тем, в задачи Толстого не
входило разоблачение чудес отца Сергия. Это истинно совершившиеся чудеса, но они не
важны и не нужны для воскресения, потому что важна только жизнь духа.
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РОМАН АНАТОЛИЯ ГЛЕБОВА «КОТЕЛЬНИКОВ»: ПРОБЛЕМА ЖАНРА
Стаття присвячується аналізу жанрових особливостей роману А.Глєбова «Котєльніков», у ній підкреслюється документально-біографічний характер оповідання, що
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вперше.
Ключові слова: роман, документально-біографічний, історичний, факт, творчість
Статья посвящается анализу жанровых особенностей романа А.Глебова «Котельников», подчеркивается документально-биографический характер повествования, позволяющий использовать конкретно-исторические имена и факты. Роман опубликован
впервые.
Ключевые слова: роман, документально-биографический, исторический, факт,
творчество
The article is devoted to the analysis of genre peculiarities of A. Glebov’s novel «Kotelnikov»,
the documentary biographical character of the narration is underlined in the novel. It lets us
use concrete historical names and facts. The novel is published for the first time.
Key words: novel, documentary-biographical, fact, creative work.
Анатолий Глебов (Настоящая фамилия – Анатолий Глебович Глебов-Котельников)
поэт, писатель, драматург, переводчик, театральный деятель – в последние десятилетия
может быть отнесен к числу «забытых писателей». Но в 20-30-е годы двадцатого столетия о нем и его пьесах в центральных газетах, в местных газетах, в искусствоведческих
изданиях и в общеполитической прессе было опубликовано около четырехсот (!) статей, рецензий, о Глебове спорили, Глебова поднимали и ниспровергали. В последующие
десятилетия, хотя писатель продолжал свою деятельность, в печати появлялись только
эпизодические упоминания о нем.
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Но в тех случаях, когда имя Глебова и названия его произведений появлялись на
страницах литературоведческих работ, упоминания о нем сопровождались определениями «первый», «впервые».
Первая большая пьеса А. Глебова «Наши дни», написанная еще в 1919 году, признана впоследствии как одна из первых бытовых пьес.
В 20- начале 30-х гг. выходят его пьесы, которые критиками принимаются как «одна
из попыток создания новой трагедии» (Вечерняя Москва, 1925, 25 декабря) – речь идет о
«трагедии раннего восстания» – пьесе «Загмук».
Современные проблемы хлынули острые, глубоко современные проблемы с пьесой
А.Глебова «Рост» (1926 г.).
Неожиданным и напряженным был интерес массовой публики к постановке пьесы
А.Глебова «Инга» (1929 г.). В ней шла речь о новых отношениях на производстве, в семье, о трудностях становления нового быта. Поставленная на сцене более 300 раз, она
стала известной практически на всей территории страны.
Но 30-40 годы – трудное для писателя время. Он не прекращает работу в области литературы, создает произведения разных жанров – стихи, одноактные пьесы, рассказы…
Но в научно-критической литературе его имя упоминается все реже.
Прозаические произведения А.Глебова, созданные на основе конкретных событий,
были опубликованы в сборниках «Линия дружбы» (1960 г.), «Рассказы о сильных» (1967 г.).
Проза А.Глебова отличается двумя характеризующими ее особенностями по своей
глубинной сути она мемуарна, в ее составе лежит пережитое, или, в крайнем случае,
перечувствованное автором. И, во-вторых, прозаические произведения автора носят глубоко документальный характер.
Это относится в полной мере и к его роману «Котельников», над которым писатель
работал в 1956-1958 гг. Документальность этого произведения писатель осознанно подчеркивает и усиливает, что позволяет ему придать повествованию особую реалистичность, сохраняя в то же время художественность.
Роман «Котельников» посвящен событиям конца XIX – начала ХХ веков, жизни разных слоев общества, судьбам интеллигенции – научной, технической, творческой. «Задача моя, – писал А.Глебов, – рассказать не сколько об изобретателе, сколько о человеке.
О человеке – значит, о среде, сформировавшей его».
На наш взгляд, цель была достигнута – на страницах его произведения выступают
как известные личности: ученые, художники, актеры, военные. Так и герои, обозначенные только именами: баба Софья, О.Петр, Марья Петровна и т.д.
Что же представляет собой роман «Котельников», который пролежал в архиве писателя более 52 лет? Он напечатан только в 2010 году, хотя рукописными материалами
его, очевидно, пользовались некоторые исследователи истории авиации и космонавтики,
художественные музеи.
Как уже было отмечено, в нем показана история нескольких поколений русской интеллигенции, которая, как отмечал А.Глебов, представляла собой огромные соты, в которых «копился золотой мед русской культуры».
Автор герою своего романа дал подлинное имя его прототипа – изобретателя авиационного парашюта Глеба Евгеньевича Котельникова. Писатель рисует вполне узнаваемые
черты тех городов, в которых проживал его герой (и его прототип), показывает сложную
278

и запутанную линию его жизни. Она и не могла быть простой: сын преподавателя Полтавского (и Петербургского) кадетского корпуса, после смерти отца вынужден был выбирать себе ту карьеру, которая смогла бы облегчить жизнь матери, оставшейся вдовой.
А это возможно было только при поступлении в военное училище.
Жизнь военных русской армии до революции достаточно полно описана в произведениях писателей А.И. Куприна, Л.Н. Толстого и т.д.
Но А.Глебов, используя воспоминания, дневниковые записи и другие документы той
эпохи, добавляет новые штрихи: умному, талантливому офицеру приходилось попадать
в сложные ситуации, но с честью выходить из них. Разносторонность дарования позволяет ему находить себя в самых разных видах деятельности: он хороший музыкант, талантливый актер, сочинитель новых пьес для постановок на сцене.
Закончилась военная карьера – герой уходит на гражданскую службу, но жизнь
акцизного чиновника не позволяет ему сидеть на одном месте. Композиция романа в
чем-то напоминает «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Радищева: каждая глава
романа – название города, в котором герою довелось прожить часть жизни. Но назвать
сентиментальным роман мы не можем: реалистические картинки быта глухой провинции России или показная роскошь столиц настраивают на критический лад. В чем-то
произведение писателя, творившего свои произведения в эпоху социалистического реализма, приближается к Гоголю, разоблачителю мира «мертвых душ».
Парадоксальные ситуации случаются и в наши дни: полтавский журналист Виталий
Цебрий издал книгу об украинских авантюристах ХХ века, в число которых включен и
изобретатель авиационного парашюта Г.Е. Котельников. Можно поспорить с такой оценкой деятельности Глеба Котельникова, но герой Анатолия Глебова, тоже Глеб Котельников в чем-то близок Павлу Ивановичу Чичикову, которого вела вперед его авантюра,
«анекдотическая, невероятная» (С.Машинский).
Глеб Котельников также всю жизнь в переездах: сначала это было связано с переменой службы отца, потом уже своя жизнь заставляла его переезжать из Киева в Ивангород, затем в Радзынь. Гражданская служба также полна приключений: станицы на Дону,
строящийся город Сочи, в котором еще нет электричества… И везде – театр – где-то самодеятельный, где-то профессиональный. Увлечение театром заставило Глеба оставить
службу акцизного чиновника, но война вновь призвала на военную службу.
Но где бы не находился герой произведения Анатолия Глебова, он проявляет те черты, характера, которые в нем воспитывались с детства: уважение к людям, трудолюбие,
любознательность, желание сделать что-то своими руками на общую пользу.
Именно такая установка привела, в конце концов, к изобретению, которое послужило добрую службу многим авиаторам, попадавшим в сложные ситуации. Авиационный
парашют способствовал спасению жизней летчиков и в первую мировую войну, и в последующие десятилетия – включая и вторую мировую войну ХХ века.
Реальная действительность предстает перед глазами, когда писатель описывает те
препоны, которые ставились изобретателю парашюта чиновниками разных уровней:
равнодушие, а иногда и обыкновенная некомпетентность мешали своевременному использованию изобретения талантливого русского изобретателя. Но время требовало своего: парашют стал необходимым атрибутом авиаторов.
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Сложные ситуации, в которые попадает герой романа «Котельников», давали возможность показать характер не только главного героя, но и тех, кто находился рядом, кто
помогал или мешал герою совершать добрые дела.
Роман Анатолия Глебова с полным основанием можно отнести к тем произведениям,
в которых рассказывается о жизни замечательных людей.
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РОМАНИ ДЖ.Д.СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ» ТА Л.ДЕРЕША
«КУЛЬТ» ЯК РОЗПОВІДЬ ПРО НОВУ ГЕНЕРАЦІЮ
Романи Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у житі» та Л.Дереша «Культ» розглядається як розповідь про нову генерацію.
Ключові слова: літературна традиція, нова генерація, мова роману, поколінська тематика, культовий роман, знаковий роман.
Романы Дж.Д. Селинджера «Над пропастью во ржи» и Л. Дереша «Культ» рассматривается, как рассказ о новом поколении.
Ключевые слова: литературная традиция, новое поколение, язык романа, поколенческая тематика, культовый роман, знаковый роман.
The article deals with the research of the new generation theme in the novels by
J. D. Salinger «The Catcher in the Rye» and by L. Deresh « The Cult».
Keywords: literary tradition, new generation, the language of the novel, generation
themes, cult literature, symbolic novel.
Мета даного дослідження – розглянути відомий роман Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у житі» у порівнянні з твором сучасного українського письменника Любомира Дереша «Культ» як розповідь про нову генерацію. І це не випадково. Адже обидва романи
отримали статус культовості у відповідному їм часовому і науковому літературознавчому просторі. Культовими їх зробило те, що обидва автори зуміли вловити і передати дух
своєї епохи ( у Селінджера це перші післявоєнні роки, час стрімкого розвитку попкультури, у Дереша – кінець ХХ століття – початок епохи.
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Актуальність дослідження зумовлена, насамперед, недостатньою вивченістю цього
аспекту відомого твору. При величезній кількості робіт, присвячених Селінджеру, як в
американському, так і в російському та українському літературознавстві, очевидним залишається той факт, що питання поколінської проблематики у Селінджера виявляються
висвітленими лише частково. На сьогодні немає спеціальних праць, присвячених вищезазначеному аспекту творчості Селінджера.
Методологічною базою нашого дослідження є роботи Т. Денісової, Р. Утц, І.Хассана,
Л.Менанда, В.Нуна, С.Пинскера, І. Андрусяка, О. Бойченка, І. Бондар-Терещенко та ін..
Головним, що об’єднує романи, є яскраво виражена поколінська тематика, під якою
ми розуміємо розповідь про умови формування, мрії, настрої, турботи, взаємини між
собою, батьками та світом, а також умови розвитку певного покоління молоді, яка потім сформує обличчя країни. Український критик І.Бондар-Терещенко, знакова фігура
«контркультурного напрямку» у сучасній українській літературній критиці, в одному зі
своїх есе, присвячених різноманітним тенденціям літературного процесу 1990-х, говорить про роман «Культ» Л.Дереша як роман «поколінський», який являє собою обличчя
сучасної прози: «Поколінські» тексти досліджують нові культурні коди і оперують новими пропорціями світу, вчать відчувати життя в інших масштабах, з іншими уявленнями
про добро і зло, правду і кривду, державне і рідне» [3: 25]. Ці слова, на нашу думку, цілком можна використати і для характеристики роману Дж.Д. Селінджера.
Нами простежуються очевидні паралелі у поетиці та проблематиці обох творів. Обидва романи є культовими, знаковими для своєї доби. Знаковість роману «Над прірвою
у житі» пояснюється тим, що автор зумів вловити і передати настрій нового покоління
американської молоді – покоління доби становлення масової культури. Момент написання був обраний Селінджером дуже вдало – це кінець чергової культурної епохи, період,
що несе певну душевну прострацію й «затемнення» духу, журливий перебій, коли дитяча
основа людини звільняється від несправжніх дорослих нашарувань і виразно заявляє про
себе, проявляючи свою дитячу сутність у безвідповідальності, грі, необачності.
Знаковість роману Л. Дереша забезпечила широка інтеграція всіх властивих поколінню автора соціально-культурних символів: «Безперечно, є тут …щось середнє між «рецепціями наркотичного кайфу» і «продуктом інтелектуальної діяльності, яка органічно
насичена сучасним молодіжним сленгом, живим знанням «звичаїв та обуту» описуваного середовища» [1: 11].
Роман наводнений сучасними культовими алюзіями і коннотаціями, які відкривають
перед читачем широкі можливості виявити предтечі та прообрази цього тексту. У систему цінностей учителя-біолога входять, окрім Беккета, Кафки, Джойса з Прустом та
відомої трійці бітників Берроуз-Керуак-Гінзберг, музика культових груп «Роллінг Стоунз», «Пінк Флойд» та ін. первага, яка промовляє на користь високого інтелектуального
рівня автора і його героїв. Канва роману досить «прозора», як і «Над прірвою у житі», і
виступає як привід для написання книги. Езотерично-фентезійним стрижнем, на якому
фіксується сюжет «Культу», становлять безглузда наркотична маячня приятелів і учнів
колегіуму, де вони переходять у паралельні світи.
Схожість проявляється також у системі героїв романів, їх ставленні до сучасного їм
суспільства. Так, психологічні портрети головних героїв Дж.Д. Селінджера, і Л.Дереша
дуже складні і іноді суперечливі. Колфілд часто дозволяє собі брутальні витівки, у його
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міркуваннях часто проступає інфантилізм і нігілізм, юнак намагається боротися з фальшю, вульгарністю і нещирістю світу навкруги нього. Героям «Культу» також можна дорікнути інфантильністю, яка межує з безвідповідальністю.
Спостерігається також і певна аналогія у життєвій філософії героїв. Так своє заперечування сучасного йому суспільства Голден Колфілд мотивує тим, що не бажає ставати
«яким-небудь пройдою», а потім працювати у якій-небудь конторі, заробляти силу-силенну грошей.
Юрко Банзай у «Культі» «ще у восьмому класі вирішив, що набагато краще бути
сільським вчителем біології, ніж нотаріусом чи ще якоюсь потворою» [5: 8].
Вартий уваги опис у «Культі» трьох вечірок, які організовував молодий вчитель
Юрко Банзай, щоб задовольнити всі смаки учнівської молоді коледжу «Шкіра Оленя».
Тут Дереш, як і Селінджер, проводить класифікацію і аналіз субкультур різних молодіжних згуртувань. Але якщо у Слінджера це проходить ніби «пунктирно», то у Дереша
бачимо чітку градацію – «формали», «неформали», «гопники». «Гопники» віддають перевагу попсовим «Рукі вверх», «Атпєтим машеннікам», «Угадай мєлодію» (транскріпція
Л.Дереша. І.Г.). «Неформали-альтернативники» слухають не тільки електронну музику у
стилі рейв, але пишаються тим, що прочитали всього Кінга і Воннегута, а також мають
повну колекцію альбомів Джиммі Хендрікса.
Деякі критики, які рецензували цей «злегка наркотичний, злегка іронічний, злегка
інтелектуальний» роман, назвали його зразком «дуже добре написаного поганого роману» [2: 4].
Зближають твори експерименти обох авторів з мовою: вона насичена молодіжним
сленгом, що надає їм неповторного колориту та оригінальності. Художня манера Селінджера зумовлена тим, що він «пише про підлітка, й не просто про підлітка, а про американського підлітка кінця сорокових-початку п’ятдесятих років, який виховувався у багатій родині» [7: 130]. Селінджер, одним з перших в американській літературі ризикнув
включити у свій твір «живу» мову тінейджерів з усіма її «перлами».
У літературознавстві найбільш детально лінгвістичний аналіз мови роману зроблений Дональдом Костелло в статті «The Language of The Catcher In the Rye», вміщеній в
антології Г. Грюнвальда, де дослідник висловив упевненість в тому, що роман «Над прірвою у житі» послужить прикладом в мовному відношенні для свого часу [8].
Голден – дитя своєї епохи, породжений її хрестоматійними подіями, сюжетними
сплетеннями, ламкою списів, суперечок, з’ясування відносин. Тож і стилю мови Голдена Колфілда властива та універсальність, яка дає нам можливість скласти уявлення про
мовну характеристику всього покоління , тому що «мова – це не тільки засіб спілкування,
а ще й система, яка віддзеркалює мовний досвід певного мовного співтовариства. Мова й
культура пов’язані у комунікативних процесах» [6: 31].
Не викликає сумнівів той факт, що молоді люди-тінейджери висловлюються, використовуючи в своїй промові весь арсенал лексичного, граматичного, стилістичного вираження думки, характерний для свого часу. І те, що Селінджер підносить нам в
«Над прірвою у житі» прекрасний зразок сучасної йому молодіжної мови, відзначають
практично всі літературознавці. На те, що йдеться про молодіжну мову саме сорокових
– п’ятдесятих років, вказує кілька факторів. Насамперед, це «розкутість» висловлення
думки, вживання сленгу, вульгаризмів, слів-паразитів. Як відзначають лінгвісти С. Ро282

бертсон, Е. Партридж, Дж. Кларк, С.Поттер та Б. Мальберг, в американському варіанті
англійської наприкінці тридцятих-початку сорокових з’явилася тенденція до «огрубішання», зокрема це стосується мови, якою розмовляє молодь. Так С. Робертсон вказує
на таку особливість: класична літературна англійська перестала бути популярною серед
освіченої молоді. Школярі та студенти розмовляють простіше, створюючи власні неологізми, порушують правила граматики, вживають нелітературну лексику тощо [9: 67].
Стилістичні експерименти з мовою оповіді зустрічаємо і в романі «Культ»: «гори, як
завжди, випромінювали вічність, а змінювалося тільки місто», «небо, голубе, як Елтон
Джон», «потяг, який зупиняється біля кожного стовпа, наче пес спаніель», « в класі розбухала, мов «Тампекс» в унітазі, задушна тиша».
І. Бондар-Терещенко констатує: «Все, чим зачитується, заслуховується, задивляється
прогресивна молодь Заходу (українського, звісно), можна знайти саме у цьому тексті» [
3:4].
Герой Селінджера, пройшовши скрізь поневіряння, розчарування та важку психологічну травму, потроху оговтується, досягаючи своєрідного дзенського просвітлення. Становлення героїв Л. Дереша теж відбувається шляхом подібного мислення: вони досягають просвітлення у своїх фантазіях, у яких уявляють себе такими, якими хотіли б бачити.
Але не можна не враховувати той факт, що романи розділяє 4 десятиліття. У 90-х
роках ХХ ст., разом із здобуттям Україною незалежності, українське суспільство невпізнанно трансформується і переходить у нову стадію. Змінюється менталітет, з’являється
нове покоління молоді, яке мислить, сприймає навколишню дійсність зовсім не так, як
покоління доби СРСР. Всі ці фактори, які характеризують стан українського суспільства
останнього десятирічя ХХ ст. знайшли особливе відображення у романі «Культ» як природний розвиток соціальної проблематики, розробленої у творчості Селінджера і стали
фундаментом створення Л.Дерешем характерів, ідеологій і життєвих обставин їх нащадків. – покоління Х.
Таким чином, захоплене сприйняття обох романів широкою читацькою аудиторією
свідчить про те, що нетрадиційна система композиції оповіді авторів, експериментаторство з художнім словом, своєрідна авторська рефлексія і національна самоіронія у повній
мірі відобразили як стан сучасного авторам суспільства, так і найпомітніші досягнення
сучасного літературного процесу.
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ТЕОЦЕНТРИЧНИЙ ЧИННИК ЯК ДЕТЕРМІНАНТА
РОЗВИТКУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(за П. Клоделем)
Стаття присвячена аналізу літературно-критичних есе видатного діяча католицького Відродження Поля Клоделя, в яких представлена інтерпретація різних періодів
розвитку західноєвропейської літератури та творчості найвідоміших митців з позицій
неотомізму.
Ключові слова: історико-літературний процес, неотомізм, Есхіл, Данте, Шекспір,
Расін, романтизм, символізм
Статья посвящена анализу литературно-критических эссе Поля Клоделя, одного
из ведущих репрезентантов литературы католического Возрождения, в которых представлена интерпретация разных периодов развития западноевропейского историко-литературного процесса и творчества известных писателей с позиций неотомизма.
Ключевые слова: историко-литературный процесс, неотомизм, Эсхил, Данте,
Шекспир, Расин, романтизм, символизм.
The article is devoted to analysis of literary-critical essay by Paul Claudel, a famous
representative of Catholic Renaissance literature, who suggests his own interpretation of
historical and literary process and art of the most outstanding Western European artists of
different periods.
Key words: historical and literary process, neo-Thomism, Aeschylus, Dante, Shakespeare,
Racine, Romanticism, Symbolism.
Початок ХХ століття позначився кризою суспільно-політичного, економічного та
духовного життя Західної Європи. Розчарування мислителів та митців у тогочасній дійсності зумовлюється насамперед суспільно-політичним контекстом: інерцією капіталістичних держав, що обрали курс на мілітаризацію; позицією церкви, що стала світською
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силою; утилітарною мораллю; тотальним пануванням матеріалістичної науки й поширенням позитивізму тощо. У той час як одні письменники вбачали свою місію у констатації факту руйнації людської душі та кризи суспільства, інші прагнули реанімувати
позитивний духовний та соціальний досвід минулого. У творчості Поля Клоделя, що
репрезентує літературу католицького Відродження, втілюється один із типів художньої
свідомості ХХ століття – релігійної свідомості, яка заперечує хаос «екзистенційності»
буття, що прирікає людину на абсурдне існування та залишає віч-на-віч із холодним та
байдужим всесвітом. Відмові від моралі та Бога Клодель протиставляє сповнений сенсом світ віри, співчуття та людяності. Література, мистецтво, культура у свідомості та
творчості Клоделя освячуються релігійною вірою та набувають сенсу через здатність
нейтралізувати трагізм матеріалістичного «безбожного» існування, ліквідувати розірваність між Богом і людиною, людиною та її внутрішнім світом. Релігією, що відповідає
такому високому покликанню, на думку Клоделя, є католицька (буквально: всесвітня)
релігія, утвердженню якої присвячена його творчість. «Упорядкувати» світ та душу через
відродження Бога та християнської любові як визначального суспільного закону прагне
Клодель.
Як послідовний неотоміст Клодель стверджує, що оточуюча реальність є «світом
видимих речей», які, у свою чергу, відтворюють «світ невидимого», Божественних сутностей.
Клоделем процес Божественного творіння тлумачиться не як одномоментний акт, що
здійснився в минулому, а як перманентна дія, що продовжує тривати в історії, де Митець
у процесі творення мистецького витвору зливається з Богом.
Клодель наголошує на зв’язку поезії із навколишньою реальністю, зазначаючи, що
«її предмет – не мрії, ілюзії чи ідеї». Таким чином, не ставиться під сумнів існування Вічної поезії, яка «не вигадує для себе сюжетів, але безперервно повертається до тих, що
пропонує їй творіння, подібно до нашої Літургії» [1 : 21]. У такому контексті Клодель
протиставляє поезію Бодлера, яка поглиблюється у вимір Нескінченності, поезію Данте, що занурюється «у глиб визначеності, щоб знайти в ній невичерпне джерело» [Там
само].
На думку Клоделя, перевага християнства полягає в тому, що воно пропонує не голу
ідею, а цілком матеріальний доказ існування Божого, яким є існування зовнішнього, реального світу. Про видимий світ свідчать розум, уява та почуття. Про невидимий – світло
розуму та віри. Обидва вони складають створений Богом всесвіт і пронизані потайними та явними зв’язками. Про світ невидимого свідчить світ видимих речей. Наука ж
вивчає лише каузально-детерміновані матеріальні явища, а не те, що вони позначають,
використовуючи розумовий потенціал, що в кінцевому підсумку є засобом констатації,
а не творчості [1 : 29]. Суть явища чи речі можна збагнути, за Клоделем, за однієї умови
«всесвітнього, чи релігійного уявлення про світ». Відтак визначальним принципом поетичного мислення має виступити релігія. Без віри поезія може стати хіба що джерелом
виробництва маси «витончених дрібничок». Не раз Клодель підкреслює, що релігія і поезія мають бути неподільними. У певному сенсі «поезія поєднується з молитвою, оскільки вона вивільняє чисту сутність речей, які створені Богом і свідчать про Нього» [1 : 39].
Відтак увесь розвиток західноєвропейської літератури П.Клодель витлумачує під
цим кутом зору, виокремлюючи насамперед явища, безпосередньо пов’язані з ідеєю
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теоцентризму. Численні есе та літературно-критичні статті Клоделя містять багатий
матеріал щодо різних періодів розвитку західної літератури, у тому числі французької,
аналіз яких є метою даної статті. Ряд статей митця, присвячених творчості західноєвропейських письменників різних епох, дають підстави для створення цілісної картини
розвитку західної літератури, починаючи з античності і завершуючи сучасною Клоделеві
літературою.
Відтак справжніми, істинними митцями, чия творчість є зразком служінням високим ідеалам духовності, божественного, є письменники релігійного спрямування, чия
спадщина, переростаючи вузькі межі національних літератур, стає явищем загальнолюдського масштабу. Дар поетичного слова людині дається від Бога, це дар «католичний»,
за клоделівською термінологією, що й визначає велич таланту автора. Також Клодель
вирізняє поетів-ремісників, професіоналів, які «володіють технікою віршування, словником і синтаксисом» (Горацій, Буало, Расін, Малларме), твори яких є взірцем «витончених літературних дрібничок», і поетів, здатних осягнути всю повноту буття, всю велич
божественного творіння, у яких слово йде «від душі і повертається у серце», до яких
належать, зокрема, Данте, Шекспір, Верлен, Франсис Жамм та ін.
Клодель не раз підкреслює, що витоки західноєвропейської літературної традиції
слід відшукувати в античності. Надзвичайну роль для духовного життя нащадків відіграє
старий грецький театр, представлений Есхілом, Софоклом, Еврипідом [2 : 1479]. Із творів Софокла найбільшу увагу Клоделя привертає «Антигона», хори якої він прирівнює
до Дев’ятої Симфонії та сприймає як «божественні свідоцтва» реальної божественної
радості.
«Незрівнянним шедевром» античної літератури вважає Клодель «Орестею» Есхіла,
яка містить «таємниці драматичного Мистецтва» [2 : 421]. Виступивши в ролі перекладача Есхіла, Клодель краще за будь-кого іншого відчував музику есхілової трилогії та всі
тонкощі драматичних нюансів.
Але в першу чергу в античній драматургії Клоделя цікавить існування об’єктивної
сили, що визначає життєвий шлях людини, незалежно від того, називати її долею, Провидінням чи волею Божою. Клодель знаходить точки перетину між грецькою трагедією
та християнською релігією, визначаючи грецький театр як театр вищою мірою релігійний, оскільки його визначальною рушійною силою виступає «втручання надприродних
сил» [2 : 466]. Християнство ж, переконаний драматург, замінило давню фатальність на
доброзичливе Провидіння, і герої літератури нового часу не страждають від волі Бога,
як герої Есхіла чи Софокла. Фінал «Евменід» звучить із по-справжньому християнською
ідеєю всепрощення («У фіналу, на мій подив, дивно християнський зворот» [2 : 1326]),
яка заперечує закон кревної помсти, що дозволяв свавільно вирішувати чужу долю протягом тисячоліть. У пророчих фразах Аполлона Клодель вбачав «тіні майбутньої Істини» [2 : 1329]. На його переконання, припинення кровопролиття можливе за умови
запровадження більш гуманного закону християнського прощення, коли Еринії стануть
Евменідами, «Месниці стануть Благочинницями» [2 : 472]. «Евменіди» були сприйняті
Клоделем як «тип громадянських, соціальних та релігійних драм» [2 : 421], що ілюстрували процес відновлення нового політичного, духовного та релігійного порядку на руїнах понівеченого злочинами старого.
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Наголошуючи на тому, що критерієм справжнього мистецтва має слугувати релігійність митця, із поетів наступної епохи Клодель виокремлює Данте – поета, наділеного
«католичним» даром. Клодель зауважує на те, що Данте залишався далеким від теології
і не був обізнаний із серйозними сакральними творами свого часу, а дантові Пекло, Чистилище та Рай насамперед орієнтовані на сприйняття почуттями, а не свідомістю (відтак
«йому невідомі муки Прокляття і богомзалишеності, а також спраглості по Богу, муки
найбільш жорстокої, оскільки причина її безкінечна та невловима». Одначе мета поеми
– не навчання, а наближення до Божественної істини для заспокоєння розуму і приборкання уяви. Дантів світ не менш захопливий і реальний, ніж пригоди Робінзона Крузо,
а почуття радості, страху, надії залишаються у серцях назавжди, наголошує Клодель.
Заслуга Данте, за Клоделем, полягає в тому, що він, приймаючи ідею Божественного
творіння, «нічого не винаходить, але з’єднує воєдино і, синтезуючи явища, допомагає
їх зрозуміти» [1 : 23]. «Поема Данте – це сходження до Раю дорогою через чистилище
із глибин пекла». «Ключове слово до всієї поезії Данте – Любов» [1 : 49]. Любов – це
«прагнення абсолютного блага», оскільки «любов до творіння живиться із того ж джерела, що і любов до Бога, із відчуття власної неповноти і що найвище Благо, яке допомагає
нам здійснитися, перебуває поза нами» [Там само].
У коментарі до «Божественної комедії» П.Клодель пропонує надзвичайно глибоке
тлумачення характерів Данте та Беатріче, душі яких «прагнуть принести себе в дар одна
одній відповідно тому світу, якому вони належать» [1 : 50]. Данте та Беатріче сприймаються Клоделем як антиподи і водночас як складники певної Божественної сутності,
частини величного Акту Божественного Творіння; і якщо чоловіче єство прагне «єдності, абсолюту і необхідності, спонукаючи до участі у великій і розумній справі Божій», то
жіноче начало – це «стихія… позбавлена будь-якого практичного сенсу, незалежна… що
втручається у тісний вимір, облаштований нашим недосконалим розумом, руйнуючи і
скасовуючи його» [1 : 51]. Висока місія Людини полягає в умінні розпорядитися «душами, які чекали на нас і тільки за нашої допомоги можуть здобути спасіння». Таким чином
Творець дозволяє нам приносити в дар свої безсмертні душі. Саме в такому контексті
можливе тлумачення людської недолі та нещасть, які насправді є «джерелом не смутку, а
радості» [1 : 51]. (Тому герої драматичних творів самого Клоделя («Полудневий розділ»,
«Шовковий черевичок», «Благовіщення») – щасливі, адже вони знаходять Бога нехай навіть ціною жертвувань своїми почуттями та самим життям).
Особливе місце в системі середньовічної літератури Клодель відводить Шекспіру. Як
безсумнівний позитив відзначає Клодель концептуальне бачення глибинних закономірностей історичного процесу, в якому окрема людська доля залучається до загальносвітового процесу. Незаперечними перевагами шекспірівських п’єс виступають, за Клоделем,
свобода моделювання драматичної дії, простору та часу, завдяки чому драма набуває
гнучкості та рухливості, а також ідейно-тематична наповненість драм. Початок драмимістерії самого Клоделя «Шовковий черевичок» майже буквально відтворює відому шекспірівську фразу: «Сцена цієї драми – світ».
У трагедії Гамлета Клодель розпізнає катастрофу Ігітура, появу сучасної йому теми,
поглибленої По, Бодлером, Малларме, що потерпають від усвідомлення «гіркої долі бути
людиною» [3 : 508]. Для Клоделя є очевидною істиною, що витлумачення світу як юдолі,
що прирікає людину на страждання та позбавляє сенсу, можна запобігти лише за однієї
287

умови – повернути людині втрачену віру в Бога. Клодель жалкує за тим, що «європейська література втратила духовний зв’язок із релігійною літературою, що призвело до
катастрофи, яку засвідчив Шекспір своєю творчістю, – втрати Віри, що була Раєм. Катастрофа Шекспіра кинула тінь на подальший розвиток англійської літератури» [3 : 648].
Шекспірівська любов та кохання (Корнелії до Короля Ліра чи Антонія та Клеопатри)
відкривають шлях до примирення людини і світу, породжуючи небувалий сплеск духовності та надії на краще майбутнє людства.
Порівнюючи (відповідно до традиції, що склалась у французькій літературно-критичній думці, услід за Вольтером, Стендалем та ін.) Шекспіра та Расіна, Клодель зауважує, що даром «католичності», безсумнівно, наділений Шекспір, натомість його бракує
Расіну, перевагою якого залишається вишуканий стиль.
Отже, за Клоделем, глобалізм, універсальність, «вселенський» розмах Шекспіра підносять його на один щабель із такими титанами, як Есхіл та Данте, що й визначає статус
цього англійського драматурга як такого, що впливає на духовний світ та драматичні
уподобання багатьох митців нового часу.
Щодо власне французької поетичної традиції, то літературу ХУІІ та ХУІІІ століть
Клодель розглядає лише як «дотепний та гармонійний спосіб вираження думок», як певну манеру мовлення, насичену прислів’ями та крилатими виразами [1 : 30]. «Безсумнівно, – уточнює Клодель в іншому місці, – ми зобов’язані Расіну, Андре Шеньє і понад усе
Лафонтену чистими та прозорими інтонаціями нашого поетичного мовлення, яка сягнула небачених висот витонченості та смаку» [1 : 45]. Вольтера ж і Жана Батіста Руссо (поет-одописець ХУІІІ ст.) Клодель вважає взагалі «позбавленими почуттів і уяви» [1 : 43].
Клодель зазначає, що в той же період в історії розвитку французької літератури відбулись позитивні зрушення, і поетичне слово стало не тільки «задовольняти естетичні
смаки відвідувачів салонів», але й «пробуджувати доблесть на полі битви… викликаючи сльози у жінок і посмішки у дітей». Клодель наголошує на численних перевагах
народної пісні, що не поступається художніми властивостями ні німецьким романсам,
ні шотландським баладам, що вціліла навіть «під час кривавої революційної диктатури
і єдиновладдя корсиканця». Народні пісні більше потрібні «внутрішньому слуху» людини, ніж літературні твори, подібно до того, як «церква голосами апостолів закликає нас
співати не тільки в соборах, де звучать прекрасні латинські і французькі співи, але й у
невеликих храмах, що можуть стати вашою домашньою церквою» [1 : 45].
Взагалі літературознавці, на думку автора, спотворюють літературний процес, несправедливо перебільшуючи значення творів, «позбавлених будь-якої цінності», наприклад, романів Стендаля, ігноруючи такий «потужний напрям літератури, як пригодницька література від Огюста Маке, Ежена Сю… до Жюля Верна», що його можна порівняти
«з розквітом середньовічного героїчного епосу» [Там само].
За Клоделем, час появи справжньої поезії – ХІХ століття, яке дало велику кількість
яскравих імен та оригінальних творів. Численні французькі поети не були позбавлені
таланту, та їм бракувало віри. ХІХ століття увійшло в літературу з рядом тем, що, переконаний Клодель, «нині нікому не потрібні». Оскільки вони «не зливаються з реальністю,
то швидше нагадують єресі, ніж Святе Письмо». Найпоширенішою темою стала тема
бунта, якій сплатили данину поети від Байрона до Леконта де Ліля. За Клоделем, її поява
є органічною і мотивованою (він посилається на Книгу Іова, де той вільно і безстрашно
288

звертається до Господа, Який не гнівається на останнього, більше того, дає можливість
Іову виплеснути свій біль, звільнити душу, одначе звертається до людини зі словами:
«Хто то такий, що затемнює раду словами без розуму?» (Іов 38 : 2)). Отож «кращою
поезією ХІХ століття» є саме «поезія заколоту, бунту». Однак бунт заводить у безвихідь,
він позбавлений конструктивного змісту. У прокляттях поетів, підкреслює Клодель, «є
щось дитяче, але вони позбавлені сенсу». Власне відмежування від світу ніяк не позначається на його існуванні. «Голосний стогін може розчулити серце, але ніколи не створить
гармонії» [1 : 31].
Аналогічно абсолютно позбавленими сенсу видаються теми відчаю, «байдужої природи», «Всесвіту без Бога», «безкінечності та вічності», що традиційно закріплені за
романтичною літературою. Відтак поети, визнані метрами французької поезії, такі як
В. Гюго, на думку Клоделя, далекі від справжньої поезії, оскільки вони не зрозуміли істинного покликання і не відгукнулись на нього.
Символізм, історія розвитку якого припадає на останню третину ХІХ століття, був
близький і зрозумілий Клоделеві, який розпочинав свою творчість як символіст і відвідував «вівторки» Малларме.
Шарль Бодлер, з точки зору Клоделя, – один із найвеличніших французьких поетів
ХІХ століття, «наділений проникливим розумом, що прекрасно розумів суть речей»,
«поет розкаяння» [1 : 31], здатний «зануритися у глиб Нескінченності» [1 : 21]; ним володіла душа, яка «наповнювалася піднесеною свідомістю, піснею, щоб знову поступово
розчинитися в усвідомленні свого горя і гріха» [1 : 53].
Клоделеві були близькими обставини життя поета, який теж потерпав від довколишнього меркантилізму, вузькості й однозначності мислення, від міщанської звички самовпевнено судити про все з «висоти» свого вбогого духовного росту.
Боротьба між Богом та Сатаною – не лише один з провідних ліричних мотивів Бодлера, а й організуюча модель його поетичного світу, пов’язана з глибинною традицією
європейської поезії, репрезентованою ще Святим Письмом. Вся «історія до кінця часів
зводиться до боротьби двох великих сил: Добра і Зла», – зазначає Клодель [1: 138]. Відтак творчість релігійних поетів, Данте, поетів бароко, романтиків тяжіє до використання
зазначеної теми не випадково.
Роздуми про творчість Верлена Клодель розпочинає з аналізу французької літератури, зазначаючи, що вітчизняні поети не раз звертались до жанрів гімнів і кантат, створюючи «благочестиві вправи, далекі від справжньої віри та релігійності». Твори великих
національних поетів – Гюго, Ламартіна, Мюссе – містять численні пишномовні заклики та прокльони на Бога. Однак саме Верлена Клодель вважає християнським поетом,
оскільки християнське віровчення виступило для Верлена «не випадковою темою для
декламації, а необхідною стравою душі… насущним хлібом». Він був «покаянним грішником, який не приховує своїх гріхів» [1 : 60].
У Верленові Клодель зумів побачити християнського поета, «який з такими муками
співіснував з поетом проклятим». Верлен, на думку Клоделя, став жертвою «трагічного
конфлікту між ідеалом і ницими потребами буденності, мрії та реальності», як і інші
великі представники західної літератури: Кітс, Малларме, Жерар де Нерваль, Френсіс
Томпсон та ін. [1 : 59].
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Клодель вважає творчість Верлена відправним пунктом нової французької поезії,
яка до того виступала «вправлянням у красномовстві або полум’яною промовою, інколи
музикою. Але найчастіше музикою для ударних інструментів з наполегливим ритмом».
Саме Верлен поставив під сумнів і споконвічну розміреність французького вірша, і риму,
заявивши про можливості нюансів, «неправильностей», непарних віршів, і особливо
«музики понад усе». Для Клоделя поезія Верлена – «легке дихання, подих вітру, де не
відчуваються метри, де нікому не спаде на думку вираховувати метричні особливості чи
характеризувати рими, але – слухати і вдихати аромат поезії» [1 : 61].
Клодель не приховував свого захоплення творчістю Артюра Рембо: «душа його, безперечно, була осяяна світлом згори». У своїх спогадах чи літературних портретах він
неодноразово свідчив, що саме Рембо, «вигнанець, шалений і просвітлений» виступив
«його старшим братом і наставником» і врятував «від пекла та університету». «Його
«Осяяння» та… «Одне літо у пеклі» стали для мене переломною подією» [1 : 65; 1 : 88].
Окрім безпосередньої ролі у житті драматурга, Рембо мав безсумнівні переваги творчого характеру. Його метод Клодель визначає як «зразок трансмутації, духовного просвітлення стихійних начал цього світу» [1 : 63]. Рембо відкрив Клоделеві досвід «надприродного осяяння», і вперше дозволив збагнути всім своїм єством, а не розумом, що
всесвіт – це щось, значно величніше, ніж ті реалії, що даються нам у відчуттях. Клодель
наполягає, що «після Шатобріана, після Моріса де Герена наша французька проза за всю
свою історію… знайшла в Рембо певне завершення» [1 : 64].
Щодо творчості Малларме, то Клоделеві виявилась близькою ідея пошуку розгадки
нескінченності Всесвіту та створення універсальної Книги таємниць буття. За визначенням Клоделя, Малларме – кульмінація «нігілізму ХІХ століття», вивільнення духу
від влади матерії. Однак у своєму намаганні зазирнути за видиму оболонку явищ і предметів, у їх серцевину, Малларме опиняється перед невідворотністю німотності. У той час
як у Малларме поезія – лише засіб творення нової реальності за допомогою «словесного
конструювання», її справжнє призначення, вкотре наголошує драматург, – відтворення
Божественних істин.
На прагнення Малларме дати «орфічне пояснення Землі» Клодель зауважив, що
це «всього лише міміка, але далеко не ключ від істини». Клодель також прагне подолати оманливість емпіричної дійсності, торкнутися до реальності, що її не під силу відтворити ні узвичаєному, утилітарному мовленню, ні мові «позитивних» наук. На його
переконання, справжнє обличчя символізм може набути лише в межах католицизму, у
Божественному Слові. На відміну від Малларме, що прагнув розпредметнення та розречевлення об’єктивного світу, Клодель стверджує, що саме втіленість Слова у тілесних
речах зумовлює онтологічну повноцінність усього «поцейбічного».
Отож, за Клоделем, вразливе місце символізму в тому, що він береться витлумачували реальні речі як знаки, не розуміючи справжнього духовного змісту цих знаків. Одні
(такі, як Мореас) не ставили за мету пізнання людства і всесвіту і тому ставилися до
дійсності поверхово, інші (подібно до Малларме) взагалі ігнорували реальність, перебуваючи у світі чуттєвої та інтелектуальної мрійливості. Внаслідок такого підходу поезія
зводилася до гри в загадки та шаради та вправи зі стилістикою [4 : 203].
Серед сучасних йому поетів П. Клодель з особливим теплом і шаною говорить про
Ш. Пегі та Ф. Жамма, присвячуючи їм численні рядки своїх есе.
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Таким чином, неотомістські погляди Клоделя зумовлюють теоцентричний підхід до
літературних явищ та творчості найвидатніших представників різних епох, висновуючи
логічну і струнку концепцію розвитку історико-літературного процесу Західної Європи.
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Гуманізм І екзистенція в «Dziennikach» («Щоденниках»)
М. Домбровської 1914-1945 pp.
Йдеться про взаємозв’язок гуманістичних переконань М. Домбровської з екзистенцією Буття в екстремальних умовах фашистської окупації Польщі, що знайшло своє
специфічне вираження в «Dziennikach 1914-1945».
Ключові слова: екзистенція, гуманізм, претекст, текст, контекст, нарація.
Рассматривается взаимосвязь между гуманистическими убеждениями М. Домбровской и экзистенцией Бытия в экстремальных условиях фашистской оккупации Польши, что нашло свое выражение в «Dziennikach 1914-1945».
Ключевые слова: экзистенция, гуманизм, претекст, текст, контекст, наррация.
The paper deals with interrelation between humanist beliefs of Maria Dąbrowska and
existence under extreme conditions in Poland invaded by fascists. Such interrelation is reflected
in a peculiar way in “Dziennikach 1914-1945”.
Key words: existence, humanism, pretext, text, context, narration.
Przeżycie zapisane nie jest już tym przeżyciem, któregośmy doznali
przed paru zaledwie godzinami. Niemniej – oba są chyba w jakimś sensie
prawdziwe. Przy czym powiedzieć „oba” to jeszcze za mało. Gdyż jest się
tak rozmaitym człowiekiem, a każde nasze przeżycie ma w sobie zadatki na
tyle innych przeżyć. I nie raz, nie dwa, lecz wiele razy i na wiele sposobów
doświadczamy go zarówno w czasie jego trwania, jak potom w naszych
wspomieniach. Które z tych przeżyć jest najprawdziwsze?
M. Dąbrowska. Dzienniki 1914-19431 [1; 286]
© Оляндер Л.К., 2011
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Мета статті полягає в тому, щоб через поетику «Dzienników» М. Домбровської 19141945 рр. охарактеризувати її гуманістичну позицію як опертя окупаційному режимy і
вираження незламності духу.
Думки польської письменниці, наведені в епіграфі, певною мірою мають методологічне значення для розкриття гуманістичних засад її творчості і форми їхньої акцентуації
в скрутну годину поневолення Польщі в Другу світову війну. Фраза: «Przeżycie zapisane
nie jest już tym przeżyciem, któregośmy doznal przed paru zaledwie godzinami» – змушує,
ураховуючи не тільки велику відстань, а й специфічні соціально-політичні характеристики часової дистанції, з якої здійснювалося повернення до «Dzienników», замислитися
над тим, що з почуттів і психологічних намірів М. Домбровської містилося за текстом,
котрий вона опрацьовувала.
Проблему гуманізму і екзистенції в «Dzіennikach 1914-1945 rr.» М. Домбровської
треба розглядати разом із претекстом, що складається з «Передмови» (1997) «Вступу до
Щоденників 1914-1945» (1982) та коментарів Тадеуша Древновського.
М. Домбровська, на відміну від З. Налковської, Я Івашкевича та ін., у своїх
«Dzіennikach» не містить нотаток про події і будь-які реалії часів окупації: письменниця,
ідучи у внутрішню еміграцію – лише частково, тому що брала активну учать у підпільній
культурній роботі, – стала проживати заново роки Першої світової війни і міжвоєнного Двадцятиліття, доповнюючи текст спогадами. Причину цього явища в діаристиці
М. Домбровської Т. Древновський пояснює тим, що письменниця вимушена була так
вчинити заради безпеки близьких (ograniczone są wyraźnje względami bezpieczeństwa
domu), тому з 1927 р. «towarzysz jej życia» («супутник її життя»), «wybitny intelektuałista
i wielki mistrz łoży masońskiej» («видатний мислитель і великий магістр масонської ложі»
[4; 139] – Станіслав Стемповський (St. Stempowski) – після повернення зі Львова був викликаний до гестапо [див. детально: 2; 6, 14]. Проте була, на нашу думку, й інша не менш
вагома причина – занурення в минуле стало формою збереження свободи внутрішнього
світу, вимушеної умовою самостояння в тих нелюдських обставинах. У такий спосіб
письменниця тримала оборону людського існування, оборону екзистенційного, незалежного буття душі.
Важливим чинником вияву того, як письменниця в новій екстремальній ситуації акцентувала свої гуманістичні переконання, є двоплановість структури тексту «Dzіenników»: перший план – це записи, створені під час подій з 31. VII 1914 р.
(«Pierwszy dzień mobilizacji») [1, 39] по 29. XII 1925 р. – рік смерті чоловіка і С. Жеромського («Dostałam … artykułu na śmierć Żeromskiego, który był właściwie elegią na śmierć
Mariana»2) [1; 283-284]; другий план – повернення (через працю над записами минулого
часу) до тих самих подій після вересня 1939 р.
Розглядаючи проблему гуманістичної спрямованості «Dzenników», треба передусім
зосередити увагу на таких моментах, як внутрішній, психологічний стан авторки, її роздуми, в тому числі філософські, та оцінки зовнішніх процесів, що відбувались у суспільстві.
До першого моменту відносяться завдання сформувати в собі особистість та розмисли про потрібні умови для досягнення визначеної життєвої мети.
Т. Древновський, розмірковуючи над пізнавальною роллю людського документа, в
тому числі і «Dzienników 1914-1945», висловив слушну думку про те, що «humanistyka
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nie może zgłębić ani człowieka, ani jego wytworów bez “współczynnika humanistycznego”,
tj. jego własnych wyobrażeń o sobie i o świecie, poza jego przeżytymi wartościami. Stąd
znaczenie wszelkich świadectw indywidualnych dla humanistyki»3 [2; 32]. Погоджуючись із
польським дослідником, варто додати, що заглиблення М. Домбровської у свою натуру,
її намагання пізнати саму себе виходять за межі власної долі і носять узагальнюючий
характер. Так, у записі від 2. І. 1921 р., де йдеться про причини виснаження її нервової
системи, є твердження, які поширюються – як закономірність – на умови реалізації творчих здібностей кожної людини. Зокрема, М.Домбровська пише:
«Lubię też myśleć. Bez pracy myślowej nie
posuwam się naprzód i nie mogę też doprowadzić się do tego stanu czynnego entuzjazmu, który dawniej był u mnie tak łatwy i
wiecznotrwały. To dziwne, te trzy lata tak
bogate w wypadki były najleniwszymi latami dla mojej myśli i w ogóle mojego wewnętrznego rozwoju. Co dziwniejsza, że
jednocześnie choruję na wyczerpanie nerwowe z przepracowania. Tak mówią doktorzy, a ja wiem, że co innego mnie wyczerpuje. Brak swobody ruchów, biorąc rzecz ze
strony materialnej, niedostateczna śmiałość
źycia zawsze, co dzień, na każdym miejscu
– zgodnie z własną wewnętrzną prawdą –
brak zaufania do wartości tej własnej prawdy» (курсив мій. – Л. О.).
[1; 258]

«Люблю теж мислити. Без розумової
праці не посуваюся вперед і не можу теж
добитися того природного ентузіазму, котрий давно був у мені такий легкий і безкінечний. Дивно, ті три роки так багаті на
випадки були найлінивішими роками для
моєї думки і загалом мого внутрішнього
розвитку. Найдивніше, що водночас хорую на нервове виснаження через перевтому. Так говорять доктори, а я знаю, що
мене виснажує щось інше. Брак свободи
рухів, беручи річ з боку матеріального,
недостатня сміливість життя, кожного дня, на кожному місці – згідно з власною внутрішньою правдою – брак довіри
до цінності тій власної правди.
(Тут і далі переклад мій. – Л. О.)

У цьому уривкові привертає увагу така теза: «Brak swobody ruchów, biorąc rzecz ze
strony materialnej, niedostateczna śmiałość źycia zawsze, co dzień, na każdym miejscu –
zgodnie z własną wewnętrzną prawdą – brak zaufania do wartości tej własnej prawdy»,
– де ключовими сполученнями є swobodа ruchów (свобода), (сміливість) zaufania do
wartości tej własnej prawdy (довіри до цінності тій власної правди). І коли реципієнт візьме до уваги те, що цей текст перечитувався письменницею у Другу світову
війну, він уявить з усією очевидністю, що не тільки свободи руху, внутрішнього чи зовнішнього, а й будь-якої свободи у поляка не залишалося; крім того, за цими фразами
можна відчути і ті думки, які, вірогідно, виникали у М. Домбровської тоді, коли вона
перечитувала цей уривок. Працюючи над такими записами, письменниця підкреслювала думку, що для розвитку людини нагальною потребою є насамперед свобода, яку
польський народ утратив у 1939 р. і був змушений її виборювати знову. Після 1944 р.,
здавалося, прийшло визволення, проте М. Домбровська бачила, що очікувана свобода
повною мірою не відбулася. І 27. 01. 1945 р. вона робить запис про те, як у Польщі
намагаються відібрати пам’ять про героїчну боротьбу народу, про його внесок у Перемогу у Другій світовій війні:
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«To, co teraz zrobiono z Polską, przechodzi
wzsystko, co znane jest w dziejach jako cynizm i narzucenie narodowi obcej woli przemocą. I pomyśleć, że ten nieszczęsny naród
po pięciu latach tak straszliwych ofiar, takiej
niezlomnej walki i pracy podziemnej przeciw Niemcom nie ma nawet tej satysfakcji,
żeby historię tej cudownej walki, pracy,
ofiar ujawnić i laurem uwieńczyć. Вo tę naszą krew i walkę opluto, zbeszczeszczono,
przekreślono».
[Цит. 4; 141]

«Те, що тепер зроблено з Польщею, переходить увс, що відомо в діях як цинізм
і нав’язування чужої волі переможцем. І
подумати тільки, що цей нещасний народ після п’яти років страшних жертв,
такої незламаної боротьби і підпільної
праці проти німців не має навіть того
задоволення, щоб історію цієї героїчної
боротьби, праці, жертв розкрити й увінчати лаврами. Бо ту нашу кров і боротьбу
опльовано, збезчещено, перекреслено».

Ці рядки переповнює не тільки гнів проти нехтування подвигом польського народу
у боротьбі з загальним для всього людства ворогом –фашизмом, а й особистий біль, бо
у Варшавському повстанні загинула й сестра письменниці. М. Домбровська не могла
змиритись із тим, що бійцям за незалежність Польщі, серед яких були і талановиті поети – Кшиштоф Каміл Бачинський, Тадеуш Гайци, Януш Ружевич, Станіслав Ломець
(Анджей) Тшебінський і багато інших достойників – не надано належної шани.
Другий момент, який заслуговує на особливу увагу, – засвідчення письменницею історичного факту, коли поляки виступили як цілісний народ. 21. 08. 1920 р. М. Домбровська нотує:
«Bitwę pod Warszawą wygraliśmy w sposób imponujący. Najważniejsze, że ludność
cywilna wspóldziałała z wojskiem. Сhłopi
z kosami, cerpami і widłami rzucają się na
bandy bolszewickie. Dzięki tej dopiero wojnie staliśmy się naprawdę narodem, zdobyliśmy polskiego chłopa».
[1; 253]

«Битву під Варшавою виграли в імпонуючий спосіб. Найважливіше, що цивільна
людність діяла разом з військом. Селяни
з косами, серпами і вилами кинулися на
більшовицькі банди. Завдяки цьому нарешті ми стали справді народом, здобули
польського селянина»

Неважко помітити, що письменниця підвела риску під тим трагічним періодом у
польській історії, коли селянство не прийшло на допомогу повстанцям проти царської
Росії, що було яскраво висвітлено, зокрема, в повісті С. Жеромського ««Wiеrna rzeka»
(«Віддана ріка»). Цей факт єднання всіх верств населення Польщі знайде своє продовження в часи опору, коли поляки виступили проти гітлерівської окупації єдиним народом, так станеться й у наступні, 80-ті роки, в епоху Солідарності.
Отже, доходимо висновків, що вже сам факт повернення М. Домбровської до
«Dzіenników» багатозначний: його роль не обмежується лише бажанням упорядкувати
колишні свої записи і, можливо, десь на рівні підсвідомості порівняти характер двох
світових воєн. Праця над щоденниковими записами 1914-1918 рр. була способом такого
внутрішнього існування, котре слугувало опором – це одна з його специфічних форм
– окупаційному режиму, який нещадно нищив поляків і духовно, і фізично. Т. Древновський, аналізуючи «Dziennikі» М. Домбровської, мав рацію, коли писав, що вони по294

встали «… z pobudki duchowej … aby zintensykować i utrawlić doświadczenie życiowe i
wewnętrzne»4, що письменниця намагалася «wpierw żyć, dźwigać siebie, a później – wedle
przeżytego i osiągniętego – tworzyć»5 [2; 17]. Але до того треба додати, що нове переживання було спрямоване в нових умовах не на удосконалення самої себе, а взагалі на збереження особистості, захист її від деструктивних процесів. «Dziennikі» М. Домбровської
значно розширювали уявлення про різноманітність форм протистояння фашизмові, окупаційній владі та її намірам онімечення Польщі. Вміщені в загальний контекст боротьби
поляків за незалежність, вони підтверджували, що ворог зіткнувся з народом, який, після
століть поневолення пізнавши двадцятиліття свободи, вже не скориться.
Не менше важливо те, що у «Dzennikach 1914-1945 rr.» гуманізм М. Домбровської
знайшов своє висвітлення і в антропологічному вимірі: письменниця, зробивши значні
кроки в пізнанні природи людини, своїми думками і пафосом перегукувалися з видатними філософами ХХ ст.
Взятий у контексті щоденників часів Другої світової війни – З. Налковської, Я. Івашкевича та ін. – людський документ, створений М. Домбровською, в якому письменниця
відстоювала гуманістичні ідеали і цінності, розкривала форми екзистенційного Буття
особистості і висловлювала демократичні переконання, складає повну картину трагічної
і героїчної історій Польщі.
Примітки
1
«Переживання записане не є вже тим самим переживанням, котре дознали лише пару годин
тому. Однак, вигідно, обидва в певному сенсі правдиві. Причому сказати «обидва» то ще замало.
Тому що є такою різноманітною людиною, і кожне наше переживання має в собі задатки декількох
інших переживань. І не раз, не два, а багато разів і в багатьох способах зазнати його як у часи його
тривання, так і потім в наших споминах. Котре з тих переживань є найправдивішим?»
2
Тут ідеться про статтю М. Домбровської «Zeromski w naszym życiu», яка була написана на
смерть С. Жеромського і вперше опублікована в 1925 р. («Wiadomości Literackie», nr 51) [3; 284].
3
«Гуманістика не може глибоко пізнати ні людину, ні її твори без гуманістичного чинника,
тобто без її власних уявлень про себе і світ, поза його застарілими цінностями. Звідси значення будьяких індивідуальних свідчень для гуманістики».
4
«… з понуки духовної … аби інтенсифікувати і закріпити досвід життєвий і внутрішній».
5
«…насамперед жити, удосконалити себе, а пізніше – згідно з пережитим і осягнутим – творити».
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ОБРАЗ МАТЕРИ В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА
Стаття присвячена образу матері у творчості Миколи Олексійовича Клюєва. Аналізується вплив і втілення материнського образу у символічні образи Матері-Землі,
Матері-Природи, Батьківщини і Богородиці (цикл віршів «Избяные песни», ліро-епічна
поема «Песнь о Великой Матери».
Ключові слова: образ, символ, мотив, пісня, ліро-епічна поема.
Данная статья посвящена образу матери в творчестве Николая Алексеевича
Клюева. Анализируется влияние и воплощение материнского образа в символические
образы Матери-Земли, Матери-Природы, Родины и Богородицы (цикл стихотворений
«Избяные песни», лиро-эпическая поэма «Песнь о Великой Матери»).
Ключевые слова: образ, символ, мотив, песня, лиро-эпическая поэма.
The article is devoted to the image of the mother in the creativity of Nikolay Kljuev. The
influence and realization of mother’s image into symbolical images of the Mother-Earth, the
Mother-Nature, the Motherland and the Virgin (cycle “Izbyanue pesni”, “Pesn o Velikoj
Materi”).
Key words: image, symbol, song, lyric-epic poem.
Николай Клюев является одним из представителей “Серебряного века”. Между тем,
будучи признанным мастером слова в поэтической элите своего времени, он до конца
жизни оставался “мужицким”, крестьянским поэтом во многом благодаря своему происхождению из северорусских олонецких земель, где традиционно деревенские люди
хранили древний исконный уклад жизни. Клюевская семья – целая школа народной мудрости и фольклорной культуры. Дед, отец и особенно мать, Прасковья Дмитриевна,
сыграли большую роль в формировании нравственных убеждений будущего поэта. Мать
поэта, душу которой после смерти Клюев поэтически поселяет в “маковке ветхой церквушки” [5: 144], была народной сказительницей, плачеёй-вопленницей (особый разряд
женщин, которых приглашали для оплакивания покойника; они знали, как плакать и какие слова при этом произносить). О матери Н. Клюев всегда вспоминал с большой теплотой, как о своей наставнице: “Грамоте, песенному складу и всякой словесной мудрости
обучен своей покойной матерью, память которой чту слезно, даже до смерти” [6: 178].
Цель статьи – исследовать образ матери в поэзии Н. Клюева. Данная выделить из
творческого наследия поэта произведения, в которых встречается образ матери; проанализировать эти произведения и формы создания художественного образа в них.
Творчество Н. Клюева стало предметом научного изучения сравнительно недавно. Из
значительных работ, посвященных клюевской поэзии, стоит отметить книги К. Азадовского “Николай Клюев: Путь поэта” (1990), Н. Солнцевой “Китежский павлин” (1992),
Е. И. Марковой “Творчество Николая Клюева в контексте севернорусского словесного
© Воробьева С., 2011
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искусства” (1997), а также ряд статей известных исследователей клюевского творчества
– В. Г. Базанова, А. П. Казаркина, В. Г. Баракова. Вместе с тем проблемы художественного образа в творчестве Н. Клюева остаются до конца не проясненными. Это обусловило
актуальность данной статьи.
С образом матери в сознании Н. Клюева была связана “волхвующая сказка”, “сказка
без конца”. Он остался благодарен ей на всю жизнь “за песни в бору, за думы в рассветки,
за сказ ввечеру”. О ней, родной усопшей, “Избяные песни” поэта:
Дохнуло молчанье… Одни журавли,
Как витязь победу, трубили вдали:
“Мы матери душу несём за моря,
Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы
От мис с киселём словно кипень белы…” [5:139]
***
“Умерла мама” – два шелестных слова.
Умер подойник с чумазым горшком,
Плачется кот и понура корова,
Смерть постигая звериным умом…” [5:144]
Прасковья Дмитриевна была не только великолепной сказительницей и плакальщицей, но и убежденной староверкой, хранительницей древних мудрых книг, широко
образованной женщиной, знавшей несколько языков. “Тысячи стихов, моих ли или тех
поэтов, которых я знаю в России, не стоят ни одного распевца моей светлой матери”, –
писал Н. Клюев [6:178].
В поэзии Н. Клюева гармонично сочетаются три ипостаси образа матери: образ автобиографический; образ собирательный, родственный фольклорному сознанию и стилистике; образ абстрактно-отвлеченный, воплощающий магистральные идеи поэта. Выделенные три типа матери способны к взаимозамещениям и совмещениям [2:70].
Мать как собирательный фольклоризированный образ в поэзии Н. Клюева постоянно
занята работой: она прядет пряжу в избе, в ее руках “жужжит веретено”. В переносном
смысле – она вечно воспроизводит плоть человеческого рода. А тем временем “звездные
руки” ткут “золотые хитоны” для страждущего люда, то есть работа Матери проецируется и на мир космический. В мифологическом сознании самый процесс прядения связан
с мистическим процессом воздействия на личные судьбы. Веретено играет важную роль
в символике сказок, связанную с судьбой и смертью; в христианской традиции Мария
нередко изображается с веретеном в руке, что является ссылкой на прародительницу Еву,
которая также изображалась за прядением. Вослед деве Марии и Еве клюевская мать
“жужжит веретеном в луче осеннего заката” [3:173]; “...мать сидит за пряжей” [2:109).
Через образ пряхи совершается и переход от олицетворенного типа к одушевлению отвлеченного понятия: “То вещая пряха – Россия, Прядет бубенцы и метели” [3:513].
Многократно используется в произведениях Н. Клюева народнопоэтическая формула “мать – сыра земля”, с ней связана фольклорная “мать-дубрава”: “Не шуми ты, матьдубрава, Думу думать не мешай!” [3:196]. В “Песне про судьбу” “мать – сыра земля”
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воспринимается парнем-пахарем как прорицательница. Находясь на перекрестке трех
лесных дорог, он обращается к “матери-земле” с просьбой помочь избрать нужную дорогу, то есть определить жизненный путь: “Мне какой, заочно суженый, Изо трех повыбрать жеребий?” [5:148]. Поэт заостряет внимание на сопричастности “матери-земли”
судьбе человека. Вызревает и оригинальная клюевская формула: “...Матерь-земля, бытия
колыбель” [3:293]. В сознании православного крестьянина образ “матери-земли” сближается с образом Богородицы.
Россия (“Рассея-матка”) – это лесное раздолье под низким северным небом. На привязанность сынов родина-мать отвечает “бора шумом, мерцаньем звезд да свистом вьюг”
[3, с.138]. Но северный край Николая Клюева – это так же и “русской скорби колыбель”
[3:140]. Река несет скорбь народную: в “речной зыби” таится “народное горе”. Потому и речная пена именуется у него “материнской кручиной” [3:90]. Так образная пара
“родина-мать” прорастает у Н. Клюева в землю, в воды и соединяет быт человека земли
с народной религией.
Ощущая божественную природу, незримую для окружающих, Н. Клюев воспринимал Прасковью Дмитриевну, горячо любимую мать – “былинщицу, песенницу” [3:862],
воспитательницу – в роли Богоматери. Прямое свидетельство замеченных богословских
аллюзий содержится в первоначальной редакции стихотворения “Я был прекрасен и
крылат...”:
Я до рожденья был крылат
В надмирном ангелов жилище.
.................................................
Но смертной матерью рожден
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон
В лесной блуждающей пустыне [3:847].
Кончина 62-летней Прасковьи Дмитриевны случилась 19 ноября 1913 года. По отзыву сына, она умерла “от тоски” и от того, что “Красного дня не видела” [3:862]. На
могиле матери в селе Макачево Олонецкой губернии на надгробном кресте высечены
строки Николая Клюева в стиле народного плача: “И без тебя, родитель-матушка, Нам
полынью сахар кажется...” [3:862]. В 1916 году поэт оформил цикл стихотворений “Избяные песни”, посвященный памяти матери.
Цикл состоит из пятнадцати стихотворений. Каждое из них обладает лирическим
сюжетом или же запечатлевает событие, затронувшее воображение поэта в связи с переживаемой смертью самого дорогого ему человека.
Годовщина смерти матери отмечена стихотворением “Хорошо ввечеру при лампадке...” [5:142]. В нем звучат мотивы сиротства и пустоты (“Завтра год, как родная в
гробу!”) [5:143]. В стихотворении “От сутенок до звезд и от звезд до зари...” нарастает
мотив сиротства лирического персонажа: “Спят в земле дед и мать, я в потемках один…”
[5:144].
В интерпретации литературоведа Василия Базанова подчеркнуто, что клюевская
Женщина – “баба-хозяйка, кормилица, олицетворение власти земли” [1:25].
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Последнее монументальное произведение Николая Клюева, оставшееся незавершенным, – лиро-эпическая поэма “Песнь о Великой Матери”(1929-1934). Поэта арестовали в 1934 году и отправили в Восточную Сибирь. В письме из сибирского города
Томска на имя В. Н. Горбачевой H. Клюев сетовал о невозможности продолжать работу
над вынашиваемой вещью: “Пронзает мое сердце судьба моей поэмы “Песнь о Великой
Матери”. Создавал я ее шесть лет. Сбирал по зернышку русские тайны... Нестерпимо
жалко” [6:178].
“Песнь о Великой Матери” является вражением глубин национального сознания:
обобщение разрастается концентрически, и образ матери становится образом родной
земли, Руси. Живое и личное воплощение в русском фольклоре получил культ Богородицы, слившийся с культом Матери-земли. Культ земли – это религия рода, материнства,
космических циклов. Поэма имеет триадную композицию. Первая часть отображает
жизнь северной Руси в нравственной и хозяйственной устойчивости до начала распада.
Эта часть насколько автобиографична, настолько и фантастична. В ней воедино сплетены и реальные бытовые подробности жизни семьи Клюева у Белого моря, и сказочные
картины, и удивительные вещие сны. В этой части описывается молодость матери Прасковьи, Параши, “светлой девушки с Поморья”. Она была «обручена» и с книжностью, и
с мистикой, и с природой. Лучшие интимно-лирические страницы “Песни...” (авторские
отступления, колыбельные песни-сны) посвящены матери, да и само название поэмы
включает в себя триединый облик Руси, Богородицы и Матери человеческой.
Во второй части мать посылает Николеньку на Соловки, к отцам Савватию и Зосиме
на учение. Третья глава “Песни...” (“Гнездо третье”) – наиболее загадочная. В ней рассказывается о событиях 1914-1916 годов: о Великой войне (Первой мировой) и убийстве
Григория Распутина.
Ритмическое строение поэмы разнообразно: звучат и колыбельная песня (“Усни,
мой совенок, усни!..”), и сказ, и частушка; не чужды ее словесной ткани узорные притчевые отрывки, лирические протяжные песни, а также ритмы былин и баллад. Чаще
всего в поэме используется парная рифма. Фольклорная основа произведения видна и
в широком использовании поэтом олицетворения, сравнительных оборотов, традиционных тропов (“Перекликалися озера”, “как березка, ровен стан...”,“скатилось солнце...” и
др.) Кроме постоянных, он вводит в текст неожиданные эпитеты: слюдяной мрак, янтарное яичко, бисерный органец. Нередки в поэме русские сказочные образы: ФинистЯсный сокол, Василиса Прекрасная, Роман-царевич (которых полонил “ворог котобрысый” и“приволочил красоту на рынок”); образы общемифологические: птица Сирин,
Алконост, Левиафан. Индивидуальная особенность поэта – его любовь к составным
словам: чудодейный, сизобрад, смолисторудый и т.п. Словарь у Клюева, как всегда, богатейший: от религиозной лексики (акафист, Утоли Моя Печали, Покров и др.) – до просторечий: бает, не замай (особенно в 3-й главе).
Поэма “Песнь о Великой Матери” написана во имя того, чтобы запечатлеть для будущего:
Как жила Русь, молилась мать,
Умея скорби расшивать
Шелками сказок, ярью слов
Под звон святых колоколов! [3:783].
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Образу богомольной России-матери служил Николай Клюев при всех жизненных испытаниях и ради нее пошел на смертную муку. Кровная мать и “Мать-земля” призвали
его в свои владения. Уже на последнем этапе своего крестного пути он постоянно возвращается в воспоминаниях и размышлениях к образу самого дорогого ему человека.
Так, в августе 1936 года ссыльный поэт пишет из Томска В. Н. Горбачевой (жене поэта
Сергея Клычкова): “Посещение прекрасной нагорной церкви XVIII века с редкими образами для ссыльного – чудовищное преступление. Не знаю, в теле или без тела, наяву
или во сне, но мне в этой церкви – на фоне северной резьбы и живописи – несколько раз
являлась моя покойная мать, – вся как лебединое перышко в синеватых радугах утешала
меня и утирала мои слезы…” [6:179].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что мать в произведениях Николая Клюева, как и во многих мировых культурах, предстает символом жизни, святости, вечности,
тепла и любви. У Н. Клюева образ матери имеет разные символические значения:
1) космическая Мать-Земля, супруга Неба, Мать всего и вся на Земле, не видящая
разницы между добром и злом;
2) милостивая, всемогущая и одновременно жестокая Мать-Природа, управляющая
всем, от чего зависит человек: дождями и засухами, жарой и морозами, удачей в охоте и
собирательстве;
3) мать, как источник, исходная форма человека;
4) Родина-мать, Россия-родина – образ, навеянный блоковской поэзией;
5) Богоматерь (Мадонна, Богородица, Дева Мария) в христианской традиции –
мать Иисуса Христа, одна из наиболее почитаемых фигур в православии.
Как и все творчество Николая Клюева, “Песнь о Великой Матери” — значительное и
глубокое явление, и этот первоначальный анализ поднимает лишь поверхностный пласт
его содержания. Н.Клюев обладал богатейшими запасами народной художественной и
философской мысли, огромной культурой.
ЛИТЕРАТУРА
1. Базанов В. Г. Поэзия Николая Клюева. – Л. ,1977. – С. 25.
2. Захариева И. Русские поэты ХХ века / И. Захариева. – София, 2007. – С. 70-78.
3. Клюев Н. А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы / Н. А. Клюев. – СанктПетербург: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1999. –
1072 с.
4. Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы / Н. А. Клюев. – М. : Мол.гвардия, 1991. – 157 с.
5. Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы / Н. А. Клюев. – М. : Русская книга, 1997. –
256 с.
6. Клюев Н. А. в последние годы жизни: Письма и документы / Н. А Клюев // Новый
мир, 1988. – № 8. – С. 165-201.

300

УДК 811.25.15. Толкін

Халабузар О.А.
(Бердянськ, Україна)

ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИМВОЛІВ У ТРИЛОГІЇ
ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ»
Стаття присвячена проблемі позиціонування міфології Толкіна у контексті сучасної міфотворчості, досліджується функціонування символів у межах епопеї, створеної
Дж. Р.Р.Толкіном. Поняття символу та міфологеми визначено як певна сюжетна єдність, що містить мотиви пошуку, подорожі. Об’єктна складова епопея представлена
артефактами, символами, що несуть інформацію щодо сакральних часів світотворення.
Ключові слова: символ, міфологема, поетика, міфопоетика.
Статья посвящена проблеме позиционирования мифологии Толкина в контексте современного мифотворчества, исследуется функционирование символов в пределах созданной Толкином эпопеи. Понятия символа и мифологемы определяется как сюжетное
единство, содержащее единство поиска, путешествия, квеста. Объектная компонента эпопеи представлена артефактами, символами, несущими информацию касательно
сакральных времен миротворения.
Ключевые слова: символ, мифологема, поэтика, мифопоэтика.
The article deals with the problem of position of the mythological system created by
J.R.R. Tolkien. The terms of the mythologem and symbol are determined in the article as the
community of the research motives. The object part of the metaquest is represented by magical
artefacts that retain their connection with the sacred times of the first creation.
Key words: symbol, poetics, mythopoetic.
Актуальність дослідження полягає у необхідності пошуку адекватних шляхів інтерпретації такого видатного літературного феномену, яким є міфотворчість Дж.Р.Р.Толкіна.
Літературна спадщина автора складається з величезної кількості текстів, що характеризуються жанровим різнобарв’ям (міфологічний цикл про Арду включає романи, казки, саги, оповідання, нариси, листи, алітераційні та віршовані поеми, вірші, есе тощо).
Лінгвістичні експерименти Толкіна сприяли виникненню фантастичного світу “Арди”, в
якому мешкають міфічні носії штучних мов (розроблених Дж. Р.Р. Толкіном). Літературний експеримент Толкіна, який ніби створює портал ХХ сторіччям та середньовічною
культурою, не має аналогів та заслуговує на всебічне дослідження. Твори автора мають в
Україні велику популярність, однак серйозні дослідження стосуються здебільшого когнітивної лінгвістики (Д.Павкін, О.Колесник). Літературознавчі студії досліджень добутку
Толкіна представлені у вітчизняній науці розвідкою В.Бойніцького, присвяченою дослідженню певних аспектів символізму міфотворчої діяльності англійського письменника і
філолога (1892–1973).
Отже, у якості об’єкта дослідження можна визначити художньо-міфологічну систему, створену Толкіном у творах «Володар Перснів» та «Хоббіт». Предметом вивчення є
значення символів та їхнє функціонування у означених творах автора. Архетипними,
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структурними, символічними вимірами цікавилися Є. Мелетинський, А. Михайлов, Дж.
Кемпбелл, Н. Фрай, Дж.Метьюз та інші. Дослідники підкреслюють, що автор завдяки
творчому використанню синтагматичних і смислових потенцій фентезі досягав значної
динамічності міфології, що може бути справжнім ключем до інтерпретації текстів письменника, чому й були просвячені роботи західних дослідників (У.Х. Оден, Е. Петті, У.
Беттрідж, Л. Якобсон), але вони, як правило, залишали поза увагою великий масив міфологем та символів, що були задіяні у творах письменника.
Серйозними академічними дослідженнями творчості письменника займалися за
радянських часів С. Кошелєв, Р. Кабаков, О. Апенко, дисертаційні роботи яких демонструють глибокий рівень осмислення жанрової специфіки текстів Толкіна та механізмів
їх об’єднання у послідовну міфологію. Традиції згаданих радянських критиків продовжуюсь сучасні російські дослідники Н.Прохорова, С.Лузіна, С.Лихачова, М.Штейман,
для розвідок яких характерне широке використання надбань медієвістики, міфокритики,
поєднання літературознавчого та лінгвістичного підходів.
Мета роботи – дослідити механізми актуалізації фантастичного світоландшафту
Арди у межах міфології, створеної Дж.Р.Р.Толкіном, та визначити роль символів у цьому
процесі.
Для досягнення поставленої мети необхідне розв’язання наступних завдань: надати
визначення поняттю “міфологема” «символ»; виявити характер “авторської міфології”
Толкіна, окреслити її зв’язки з традиційними міфологічними системами і визначити роль
символів в цих зв’язках;
Мистецтво створення міфу відбувається двома шляхами: з одного боку через ампліфікацію (збільшення) й уявну деформацію реальної історії , тобто трансформацію дійового змісту в мета історичному регістрі, а з іншого – через перетворення ідеального
змісту в наративну (оповідальну) структуру.
Вербалізація частини ідеології або ідейного комплексу, тобто поняття-образу, що
володіє «магічним» впливом на соціальну дійсність продукує міфологему – конкретнообразний, символічний спосіб зображення реальності, необхідний у тих випадках, коли
вона не укладається в рамки формально-логічного, абстрактного зображення. Іншими
словами, міфологема виступає мотивом міфу, саме тим міфопоетичним фрагментом, що
і одержує відтворення у наступні епохи як носій важливого, загальнолюдського змісту
(рівень антропоморфної персоніфікації міфу). Міфологема в системі міфопоетики являє
собою функціонально-знаковий аналог цілісних ситуацій і сюжетів. Саме система міфологем і пов’язаний із нею комплекс бінарних опозицій (структур часу, простору, культурного ряду) є основним засобом опису семантики міфопоетичної моделі світу. Сфера символів зовнішнього і внутрішнього культурного простору, а саме ототожнення на рівні ідеї
циклічного відродження мікро- і макрокосмічних основ, утворюють стрижень міфопоетичного мислення, одного з метакластерів поетики. Міфомислення зберігає найдавніші
форми сприйняття світу в їхньому синкретизмі, що у площині міфопоетики передбачає
ще й творчу реконструкцію просторово-часових характеристик за допомогою архетип
них механізмів. Власне, завдяки цим механізмам і обумовлюється стійкість повторного
відтворення міфу, що виступає в якості формотворчих універсалій, які виявляються на
рівні образно-тематичного ладу твору (зміст) і на рівні способів художнього мислення
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(форма). Міфопоетика або міфогенез – це реконструкція міфу, міфотворчість, мистецтво, метамова, у термінах якої людина моделює світ, соціум, себе. Концепти «символ»,
«архетип» і «міф» знаходяться у єдиній площині, пов’язаній із міфічністю мислення та
колективною свідомістю. Міф як особливий тип світочуття (та пов’язані з ним поняття)
криється в мові, культурі, релігії, мистецтві, набуваючи при цьому нових форм, але зберігаючи свою правічну сутність. «Міф ніколи не ставить перед собою мету дати якесь
цілісне об’єктивне конкретне знання; адже сама форма міфу настільки абстрактна, що
дозволяє адаптувати його до кожної нової конкретної ситуації, а тому відроджуватись
знову і знову» [1: 79].
Універсалізм як особливість художнього бачення Толкіна найбільш повно виявився
у створенні комплексу універсальних символів. Дослідження символіки проводиться на
кількох рівнях. Перший рівень дозволяє охарактеризувати основні риси універсального
міфологічного образу як своєрідного феномену поетики Толкієна (на прикладі символів ДЕРЕВА і ПЕРСНЯ): багатозначність, багатошаровість, амбівалентність, бінарність,
спектральність, цілісність, здатність до кодифікації і добудову).
Другий рівень аналізу - вивчення «символічного поля» (термін К. Бюлера), що включає систему «ізофункціональних» образів, об’єднаних спільною ідеєю. Дослідження
в цьому аспекті поля символів, пов’язаних з поняттям «Центру світу», відкриває нові
можливості інтерпретації найважливіших образів поетики Толкієна. Символіка Дерева
яскраво відображена та існує в художньому світі Дж.Р.Р.Толкієна, інує тісне її співвідношення з архетипними уявленнями, пов’язаними з Деревом в різних міфологіях і добудовування даної міфологеми в різних творах письменника. Дж.Р.Р.Толкієн, використовуючи універсальну багатозначність символіки Дерева, збагачує її внутрішню структуру
новими характеристиками і знаходить нові грані осмислення образу.
Символізм прослідковується на матеріалі кількох творів Толкієна (у ранній поемі
«Kortirion among the Trees», в «Сильмариллионе», трилогії «Володар перснів»), що дає
можливість простежити розвиток уявлення про архетип в художній свідомості автора.
При інтерпретації символіки Дерева в міфопоетиці Толкієна, можна встановити співвідносні зв’язки поетики Дерева в Толкієна з міфологічними, фольклорними, біблійними,
літературними джерелами, розкривають різні грані тлумачення образу.
У результаті дослідження робиться висновок про декілька особливості символіки
Дерева в Толкієна:
• По-перше, спосіб виявляє тенденцію до семантичного розшарування, висловлюючи в яскравій, образній формі цілий комплекс ідей: центр світу, джерело світла, джерело
життя, безсмертя, мудрість і знання.
• По-друге, окремі характеристики символіки Дерева (роздвоєння, колір листя і квітів, вершина, стовбур і т.д.) розкривають новий спектр тлумачень.
• По-третє, синтезуючи в собі безліч культурних нашарувань, кожен образ відображає дуалізм і збалансованість категорій Добра і Зла.
Центральне місце у символіці письменника посідає міфологічний образ Світового
дерева як медіатора між небесним і земним. Міфологема Світового дерева у творах корелює зі структуротворчою моделлю всесвіту, що включає людину, світ істот і предметів у
єдину систему. Атрибутивними якостями висоти, занурення в глибини землі, розлогості
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крони автор пояснював приналежність дерева до всього сутнього на землі, а також до потойбічного світу. Атрибутивна якість висоти дозволяє сприймати образ дерева у творах
письменника у численних міфопоетичних варіантах: вісь, гора, стовп, храм, арка, сходи,
хрест. Одночасно є і контрарні міфологеми дерева: це і “дерево зла”, “дерево смерті”,
“дерево сходження до підземного царства”. Наприклад, сухе дерево стає причиною і
знаряддям загибелі Бенфорд в оповіданні “Ліс”.Ми розглядаємо символіку Дерева в контексті тлумачення образу у фольклорній традиції. При визначенні казкових функцій Дерева в поетиці Толкієна використовується класифікація, розроблена В. Я. Пропп у книзі
«Морфологія казки». Символіка Дерева в контексті фольклорної казки виявляє новий
спектр тлумачень. У фольклорній традиції Дерево має цілий комплекс функцій: межі
чарівної країни, охоронну (дерева-варти), перешкоди та випробування для героїв (дерева-шкідники, наприклад, старий В’яз в «Хоббіті»), помічники (укриття від біди), житла
(будинок ельфів - Меллорн) і т.д. З Деревом пов’язані добрі і злі духи лісу (онти - пастирі
лісу, Том Бомбаділ, Хуорни, галадріемми - лісові ельфи і т.ін.
Універсалізм Толкієна проявляється в з’єднанні фольклорних традицій та міфології.
Древолюді-онти Толкієна, хранителі Лісів й пастирі Дерев, можливо, походять від давньогрецьких лапітов. Розглянута через призми різноманітних контекстів (міфологічного,
фольклорного та ін) символіка Толкіна виявляє тенденцію до спектрального розшарування, невичерпності інтерпретації і одночасно збереження внутрішньої пов’язаності
і цілісності. Все це дозволяє зробити висновок про її універсальність. Мова символів
як спосіб передачі містичного сприйняття світу в неоміфологічних творах є надзвичайно актуальною у наші часи. Міфологічна свідомість не розділяє символічну форму та
зміст, що природньо передбачає рефлексивні дії. Просторова образність невід’ємна від
людського мислення та людської мови, немає і не може бути в людини ніякого прямого
способу зображення духовного досвіду. Воно завжди повинно бути символічним, іномовним, непрямим. Традиційні символи, зокрема “Коло” є найбільш яскравим засобом
для виразу самих принципів містичної реальності та метафізичних процесів у виявленому світі. У неоміфолгічній літературі нашого століття міфологема “Коло” стає також
знаряддям передачі містичного змісту твору і того підтексту, який закладає сам автор.
Звернення до різних символічних систем не можна вважати “відкриттям” чогось нового, знахідкою сучасного світу. Відтворюючи символ у вигляді засобу пізнання, письменники лише продовжують напрямок думки, яка переважала у світі багато століть тому.
Але, на відміну від попередніх літературних спроб, використання міфологічного символу “Коло” в літературі ХХ ст. відбувається більш свідомо, завдяки широкій обізнаності
сучасних авторів в питаннях міфу. Нові розробки в цій сфері, всебічне дослідження міфологічної символіки, стає суттєвим підґрунтям для розуміння символу в контексті сучасної естетики та його місця в художньому творі. Міфологема “Коло” має круглу форму,
а тому вона, подібно до інших круглих і кулястих предметів, символізує безкінечність.
До того ж, коло є символом просторово-часового континууму, представленого в різних
міфологічних системах чином світового древа. В. М. Сокир підкреслює зв’язок сонця та
світового древа: “Річний рух сонця по відношенню до осі світового древа констатує круговий простір по горизонталі (у горизонтальній проекції дерево відзначає пуп землі, що
відокремлює внутрішнє коло від зовнішнього простору, а добовий круговий рух сонця
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визначає вертикальну площину світового дерева ... Нерідко обидва цих рухи підкріплюються розташованими по колу міфологічними об’єктами, наприклад, знаками зодіаку …
або божественними персонажами; ... не випадково тому, що коло є і символом пантеону в
цілому, і емблемою окремих богів”[1]. Перстень (в тому числі і обручка) як маніфестація
кола придбало всі його міфологічні значення. Навряд чи випадково, що головним надбанням (і головною зброєю) казкових чарівників є перстень - адже саме в персні полягає
магічна сила, що перетворює звичайну людину в чарівника. Толкін був першим, хто використовував ідею чарівника-короля, правлячого світом за допомогою надприродних сил
персня. З часів світанку історії існувала віра в магічні сили перснів, пов’язана з тим, що
коло асоціювалося з циклічною часовою моделлю. Коло втілювало ідею нескінченності,
закінченості, єдності (лінія кола - без початку і кінця - орієнтована на центр). Ця віра в
магічні властивості перснів була настільки сильна, що сюжет пошуку персня послужив
багато в чому основою значної кількості міфів. У своєму «Володарі» Толкін продовжує
цю традицію. Гендальф відмовляється навіть на хвилину узяти в руки Єдине з побоювання попасти під його вплив і перетворитися на темного володаря і наказує його знищити
якнайскоріше. Символ персня, кола існував паралельно з символом хреста з давніх часів.
У самій назві книги книги «Володар перснів» поміщена традиційна віра в чарівні сили
кола, що ще раз доводить бажання Толкіна максимально наблизити свої твори до давніх
епічних форм і, якщо дивитися глибше, передати в своїх творах міфологічне уявлення про час, про нескінченність буття. У фольклорному контексті Перстень має кілька
функцій: робить володаря невидимим, зберігає молодість, дає зцілення, є провідником у
інший світ, під впливом персня герої Толкін не просто стають невидимими, але можуть
поступово стати примарами (назгули). Тут коло проявляє свої амбівалентні властивості:
наділяючи власника владою, воно прирікає його на вічне підпорядкування Володарю.
Наступна властивість образу - спектральність, тяжіння до розшарування (в Толкіна 20
перснів: три ельфійських, сім гном’ячих, дев’ять для людей і один Перстень Всевладдя).
Тут знову виявляється універсалізм Толкієна, його здатність до постійного розширення
уявлення про образ. Кожний перстень має свою назву і символічне забарвлення, що розкриває нові грані тлумачення образу. Крім того, Перстень є мостом між двома світами
- реальним і примарним.
Поранений моргульским клинком Фродо поступово переходить із одного миру в іншій. « - Поясни мені, чому вони такі небезпечні, ці Чорні Вершники, - попросив Фродо.
- І що вони прагли зробити із мною? - Вони прагли простромити твоє серце моргульским
клинком, - відповів Гэндальф. - Уламок клинка залишається в рані й потім неминуче рухається до серця. Якби Вершники свого добилися, ти зробився б таким же примарним, як
вони, але слабкіше - і потрапив би під їхнє панування. Ти став би примарою Королівства
Тьми, і Чорний Владар тебе вічно мучив би за спробу привласнити його Перстень... хоча
чи навряд найдеться біль страшніший, ніж бачити Перстень в нього на пальці й згадувати, що колись їм володів ти».[3] І символічно, що знищити Перстень - пускай і проти
власної волі - допомагає той, хто сильніше всіх (зрозуміло, після Саурона) прагнув ним
заволодіти - Голлум. Згадаємо цю сцену: Фродо стоїть на краї Фатальної розпадини, над
ревучим полум’ям, у яке він повинен кинути магічне коло з золота - і розуміє, що не зможе цього зробити. І тут на нього накидається Голлум... Коротка сутичка, Голлум відкушує палець з обручкою, заточується - і падає в розпадину разом зі своєю «принадністю».
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Коли б не Голлум, Фродо не зумів би винищити кільце. Мабуть, не буде перебільшенням
сказати, що толкіновске кільце влади ( є літературна квінтесенція міфологеми коло).
Світу Толкіна, безумовно, властива символіка. При цьому, вона настільки природна,
що сприймається в дусі традиційних загальнолюдських уявлень. А письменник прагне
до створення образів, нероздільне злитих в єдності уявного світу. Тому будь-яку трактування окремої деталі, окремої фігури поза зв’язку з цим світом, і, навпаки, у зв’язку з
реальністю, він розцінює як домисел читача. Він не заперечує можливості такого прочитання, проте захищає своє право на свободу від нього. Виникає аналогія з символічністю
фольклорного міфу: «Міфологічне світорозуміння передбачає нерозчленовану тотожність символічної форми та її сенсу, що виключає всяку рефлексію над символом» [3].
Сюжет «Володаря перснів» будується навколо Персня Влади, що дає своєму власнику владу і силу. Але такий «володар» змушений сплачувати за володіння цим скарбом
поступовим знеособленням, розвтіленням і уподібненням духам зла. І чим більш лютим
і жорстоким він стає, тим страшніші його внутрішні муки. Перстень - одночасно і річ,
і істота, спокуса і спокусник. Коло не покликане символізувати гріх, але образ «перстень» «придатний» для розмови про гріх. Фродо несе перстень на грудях, як носять
хрест, і Перстень «римується» із Хрестом за принципом протилежності: хрест - відкритість, розімкнутість, коло - замкнуте на себе зло, якоюсь таємничою силою спроможне
провокувати свого власника на згубні для того вчинки, підміняти своєю «псевдоособистістю» «я» власника. Необхідність знищити Перстень у вогні заради власного порятунку і порятунку світу перегукується з іншим християнським мотивом: «відсікання або
виривання гріховної частини з емпіричної особистості необхідно, поки ця частина не
встигнула заразити собою і всі інші… Разом із Перснем Фродо втрачає палець, на якому
він був. Звільнившись від персня, Фродо знову стає собою, у той час як у момент, коли
він усвідомлює Перстень-коло своїм, відбувається підміна його особистості «псевдоособистістю», породженої магічним колом, чи ледве не «особистістю» самого Персня.
Толкін не посилається на «зразки» і не будує сюжету за відомими моделями. Те, що він
робить, можна назвати «художньою філософією», що оперує не поняттями, а живими
символами.
У якості висновків, можна зазначити, що функціонування символів в альтернативній міфології Толкіна вирізняється багатоаспектністю, орієнтацією на первинний взірець, важливістю найменування артефакту, таємничістю та інтенціональністю акту
творення, що переходить на властивості предмету і зумовлює його активність, Авторська міфологія, створена Дж. Р. Р. Толкіном під кутом функціонування у ній символів,
традиційно пов’язана з художніми системами та утворює фантастичний світ, відмінний
від світу реального. Конденсуючи у собі певні ознаки символу, мотиву й структурного
прийому, символ у Толкіна виступає як “текстовий ген” з потужними сюжетотворчими
потенціями.
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МУЗИЧНІ ВИМІРИ НІМЕЦЬКОМОВНОГО
ЛІТЕРАТУРНОГО МОДЕРНІЗМУ
У статті йдеться про роль музики у процесі становлення німецькомовного літературного модернізму. У цьому зв’язку звернено увагу на німецьку традицію, представлену
іменами Р. Ваґнера та Ф. Ніцше. Проаналізовано естетичні проблеми та рішення, які
виникали у процесі тлумачення музики, оповідні експерименти, формальні новаторства,
які розглянуто як внесок у розвиток поетики модернізму.
Ключові слова: музика та літературний модернізм, пізнавальний потенціал музики
в літературі, мова та музика.
В статье речь идёт о роли музыки в процессе становления немецкоязычного литературного модернизма. В этой связи внимание обращено на немецкую традицию,
представленную именами Р. Вагнера и Ф. Ницше. Проанализированы эстетические
проблемы и решения, возникающие в процессе толкования музыки, повествовательные
эсперименты, формальные новаторства, которые рассмотрены как вклад в развитие
поэтики модернизма.
Ключевые слова: музыка и литературный модернизм, познавательный потенциал
музыки в литературе, язык и музыка.
The article deals with the role of music in the process of formation of German literary
modernism. The attention is paid to the German tradition, represented by the names of
R. Wagner and F. Nietzsche. The aesthetic problems and solutions, which arose in the process of
music interpretation, narrative experiments, formal innovations examined as the contribution
into the development of the modernistic poetics were analyzed.
Key words: music and literary modernism, cognitive potential of music in literature,
language and music.
Взємодія літератури та музики, яку особливо інтенсивно обговорювали в ХІХ ст.,
спричинилася до важливих історико-культурних, філософсько-естетичних та поетоло© Маценка С.П., 2011

307

гічних здобутків у контексті літературного модернізму. Творчість Т. Манна, А. Дьобліна,
Г. Гессе, Ф. Верфеля, Г. Броха переконливо засвідчує художні надбання модерністської
літератури, орієнтованої на музичне мистецтво. Вихідною при цьому є романтична ідея
ідентифікації літератури з музикою, вбачання в ній певного естетичного ідеалу й як наслідок – сприйняття розвитку у самій музиці як парадигматичного для інших видів мистецтва.
Визначення зв’язку між музикою та літературою передусім розглядають як внесок у
теорію естететичного модернізму, який, своєю чергою, комплексно пов’язаний із філософським дискурсом модерну та суспільною модернізацією. Навіть за умов автономності літератури як виду мистецтва, обґрунтування та систематизування її особливостей та
закономірностей стосовно образотворчого та звукового мистецтв, постульованих ще у
ХVIII ст., музика продовжувала відігравати важливу роль для саморозуміння літератури.
Саме низка словесно-потужних текстів у літературі романтизму спричинилася до визнання інструментальної музики як найвищого втілення музики як такої. Парадоксальним
слід тому вважати ще й те, що саме музику, відділену від слова, визначили як мову, ба
навіть таку, що суттєво переважає звичайну мову. Як тільки абсолютна музика потрапила
у сферу літератури, сумнівною стала досягнута раніше медійна диференціація, а література постала як така, що проектує себе в образі чистої музики й прагне знайти в ній естетичний ідеал. Німецький літературознавець В. Екель звертає увагу на те, що вже у дискурсі ХVIII ст. питання єдності видів мистецтва розглядали в залежності з єдністю або
розколом людини та суспільства. Роз’єднання мистецтв антропологічно кореспондувало
з уявленням про людину, яка розпалася на різні здібності (бачення, слух, почуття, сила
уяви, розум), соціологічно увиразнювався образ організованого за поділом праці сучасного суспільства під знаком відчуження. Тому із погляду на людину та суспільство, вважає дослідник, – ідеї об’єднання мистецтв притаманний утопічний потенціал [1]. Це дозволяє В. Екелю виділити амбівалентну функцію, яку виконує музика для модерністської
літератури, бо саме так увиразнюється суттєва двозначність та розбіжність модернізму із
самим собою. «З одного боку, з ідеєю музикалізації літератури чітко пов’язуються прагнення, спрямовані назад: надія на відновлення втраченої єдності. Імпліцитні очікування
через вузьке поле естетичного (надії на іншу чуттєву мову або передвавілонську мову
загального розуміння) сягають у літературу, в якій завдяки піфагорійській ідеї гармонії
сфер маніфестуються потаємні структури буття, аж до сфер індивідуального та соціального (надії на нове цілісне буття кожного, на нову соціальну спільноту під знаком загального мистецтва, яке реінтегрує його окремі види). З іншого боку, однак, орієнтування
літератури на музику й адаптація музичних або таких, що вважаються музичними, способів зображення (у сфері естетичного і в інших сферах) означає подальші дисоціації:
розбіжність між мовою та музикою, яку прагнуть подолати, переходить у мову і ставить
під сумнів її репрезентаційну функцію» [1]. До зголошеної амбівалентності однак належить і те, що саме завдяки радикальному руйнуванню мови, як це відбувається в звукових віршах дадаїстів, можна наблизитися до інтегруючої причини музики та літератури.
Саме деконструкція мови може здатися здобуттям цілості.
Особлива роль в розвитку літературного модернізму належить Ріхарду Ваґнеру, митцю й мислителю, літературне значення творчості якого визначають як втілення власне
німецького внеску у світову літературу ХІХ ст. Загальновизнаним є його вплив на світову
308

літературу, що дозволило Д. Борхмайєру наголосити, що немає жодного іншого композитора із подібним позамузичним впливом: «Ваґнер є не в останню чергу, а час від часу й
передусім літературною подією зламу століть» [2: 479]. Цю думку засвідчує той факт, що
«ваґнеризм» – це здебільшого літературне явище. Німецький композитор значно більше
надихав поетів та письменників, які розуміли його краще й глибше, аніж музиканти.
Своєю чергою, Ваґнер передав літературному модернізму новий досвід міфу – як моделі
тлумачення світу, як «опоетизованого образу явищ» («Опера та драма»). Д. Борхмайєр
пояснює: «Ваґнерове нове відкриття, нове визначення та поетично-музичне осучаснення
міфу, передусім передане через «Народження трагедії з духу музики» Ніцше, певним
чином мало вплив на центральну нервову систему модернізму, як це документує німецька література зламу століть і поза нею міфологізована романна творчість Томаса Манна
та драматургія Гофмансталя» [2: 480–481]. Якщо у Р. Ваґнера мистецтво займає місце
релігії, то для Ф. Ніцше художня творчість стає зразком змістовного життя взагалі. Філософ вбачає міфологічне у ваґнеровому мистецтві виключно в його музиці, яку називає
мовою справжніх відчуттів. У «Невчасних міркуваннях» Ф. Ніцше аналізує відкриття
Ваґнера, який «віднайшов зв’язок між двома речами»: музикою та життям, а також музикою та драмою. У новітньому суспільстві, вважає філософ, панує непорозуміння, що
гнітить весь людський розвиток, викликане «жахливою хворобою» мови, яка вичерпала
свою силу, будучи надмірно розтягнутою в прагненні «охопити протиставлене відчуттю царство думки». При такому занепаді мови Ф. Ніцше діагностифікує перетворення
новітньої людини на «раба слів». У модерному «світі форм і бажаного нерозпізнавання
інших» музику Ваґнера мислитель називає «суддею всього облудного світу видовищ та
видомості», «віднайденою мовою правильного відчуття» [3: 381]. Саме музика як віднайдена мова має принести порятунок від «нужди та внутрішнього зубожіння» сучасних
людей. У «Народженні трагедії» мовиться про умови та форми повернення міфологічної
природи: у Ваґнерових операх це відбувається в образі єдності слова, музики й образності, звуку та жесту. Ваґнерову музичну драму в інтерпретації Ніцше характеризує те,
що вона синтезує різні знаки та медійні засоби, а також різні відчуття, й що цей синтез
крім того слід розуміти як сучасне повернення містичної природи. Музика як мова «універсального» забезпечує сучасну наявність містичного. «Таким чином, діонісійне мистецтво зазвичай має подвійний вплив на аполлонійну мистецьку здатність: музика збуджує
до алегоричного бачення діонісійної загальності, а потім дозволяє алегоричному образу
постати в найвищій знащущості. З цих самозрозумілих і не підвладних жодному глибшому спостереженню фактів я роблю висновок про здатність музики породжувати міт,
найвизначнішим прикладом якого є передусім трагічний міт – міт, який говорить про діонісійне пізнання в алегоріях», – пише філософ [4: 89]. Отже, Р. Ваґнер одним із перших
запропонував зіставлення музичного мистецтва та життєвих процесів. В інтерпретації
Ніцше його музику представлено як діонісійний феномен, який уможливлює занурення
у безмежну суб’єктивність, базову як джерело пізнавальної діяльності модерної людини.
Матеріал, який опрацьовував Ваґнер, а також спосіб його опрацювання, передусім
«завдяки поєднанню міфологічної архаїки та сучасного нервового мистецтва», суттєво
спричинилися до того, що музичні драми німецького митця особливим чином вразили
естетичний нерв зламу століть. Естетичному настрою найвищою мірою відповідали нервове оркестрування, яке противники Ваґнера називали «занепадом» та «виродженням»,
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надмірна чуттєвість нової поетично-музичної мови Ваґнера, його симфонічний оркестр,
який промовляв, за словами А. Ейнштейна, сотнею мов. Значний вплив на літературу модернізму мала й формальна своєрідність музичної драми Ваґнера, що сприяло водночас
музикалізації поезії та поетизації музики. Оскільки Ваґнер сам писав тексти для своїх
музичних драм, то і свою музику він збагачував особливою семантикою, яка до певної
міри уможливлювала її прочитання як поезії. Особливо це вдавалося завдяки системі
лейтмотивів, які перетворювали драматичну дію та її героїв на туго переплетений, багатознайний ідеально-символічний комплекс. Саме цей аспект музичної творчості композитора іронічно прокоментував Ніцше у «Казусі Ваґнера»: «Фактично він все своє життя
повторював єдине положення: що його музика означає не тільки музику! Але значно
більше! Але безкінечно більше!.. «Не тільки музику» – так не висловлюється ніякий
музикант. Повторюю, Ваґнер не міг створювати з цілого, у нього не було ніякого вибору,
він повинен був створювати по черзі «мотиви», жести, формули, дублікати і всілякі стократності, він залишався ритором у вигляді музиканта, – тому він повинен принципово
висувати на передній план «це означає». «Музика завжди лише засіб» – це було його
теорією, це було над усе взагалі єдиною можливою для нього практикою. Але так не
вважає ніякий музикант. – Ваґнерові була необхідна література для переконання всіх у
глибині його музики, «тому що вона означає безкінечне»; він був усе життя коментатором «ідеї»...» [5: 141]. Наголошуючи на неідентичності поета та музиканта, критикуючи
композитора за те, що він прагне семантизувати музику, що саме задля цього він звертається до літератури, що в результаті оголюються його техніки та механізми творення,
Ніцше представляє його як модерністського митця.
Завдяки ідеї інтеграції літератури та музики, прихильності до синтезованого твору
мистецтва Ваґнер стає сигнатурою сучасного мистецтва, а завдяки суттєвій частці теорії у його творчості – втіленням парадигматичної для модернізму єдності мистетцва та
критики. Про це пише німецький дослідник Г. Р. Ваґет у монографії про роль музики у
творчості Томаса Манна: «Модернізм, і не лише музичний, знаходився під знаком творця
«Трістана», що сам Ніцше постійно повторював навіть на вершині свого протистояння
Ваґнеру: «Ваґнер резюмує модернізм. Нічого не поробиш, спочатку треба стати ваґнеріанцем...» [6: 82]. Найпродуктивніше рецепція Ваґнера виявилася у тісному зв’язку з його
ніцшеанською критикою у творчості Томаса Манна. Вирішальним для письменника, на
думку Г. Р. Ваґета, було усвідомлення, що музичний стиль зрілого Ваґнера був суттєво
епічним та пропонував і виклик, і збагачення правилам оповіді ХІХ ст. «Надалі це було
справою його честолюбства: й самому писати добрі партитури, Ваґнерівські партитури,
які засобами мови представляють справжнє «поле зв’язків» – «увесь світ із духовно-глибокодумними алюзіями» [6: 82]. Відомою є прихильність письменника до лейтмотивів,
які він, як пояснено у «Вступі до «Чарівної гори», використовує і як такі, що «просто
натуралістично характеризують», і як «формули, які символічно натякають» у ваґнерівському сенсі «музично-ідеального комплексу зв’язків». Починаючи від «Смерті у Венеції», потім у «Чарівній горі», пізніше у тетралогії «Йосип і його брати» лейтмотиви
служать міфологічному ґрунтуванню оповіді. Д. Борхмайєр вказує на те, що Томас Манн
інтегрував у поетику свого роману ваґнерівську теорію міфу, перевернувши її: тоді як
Ваґнер в «Опері та драмі» визначає міфологічну музичну драму як символічно ущільнений роман, Томас Манн говорить про роман як про музичну драму, яка повернулася до
310

своїх епічних основ [2: 485]. Адаптування ваґнерівської техніки лейтмотивів передусім
вплинуло на концепцію часу, плин якого скасовується у симультанності архетипних ситуацій. Однак пристрасть Томаса Манна до Ваґнера виявилася й перешкодою для його
репутації справжнього представника літературного модернізму. Г. Р. Ваґет аргументує це
тим, що практично всі інші модерністи – Кафка, Рільке, Музіль, Брох, Брехт, Бенн – не
були ваґнеріанцями. Томас Манн обстоював свою критичну позицію ваґнеріанця тим,
що саме завдяки німецькому композиторові та його творам йому вдалося на глибокому
ментально-історичному рівні відчитати німецьку історію, що свою ідентичність епіка
він здобув, маючи за взірець Ваґнера.
Суттєве значення для літературного модернізму має і те, що розмірковуючи про музику взагалі, й зокрема про музику Ваґнера, Ніцше помітив епохальні зрушення у зв’язку
слова та музики. Він вказав і на зміну відчуттів: музикалізація у ХХ ст. відтісняє візуалізацію, яка переважала з епохи Ренесансу. Враховуючи те, що саме лірика є тим жанром,
який має найтісніші відносини з музикою, Ніцше констатує вступ прози в інтермедійний
зв’язок із музикою і цей процес є для нього історично сиґніфікантним. Він і сам долучається до нього своїми теоретичними працями. З одного боку, філософ саме в ліриці вбачає мовну форму музичного модерного міфу, з іншого, – він вказує на сучасну тенденцію
демузикалізації лірики та епізації музики, при чому останнє є ідентичним з її теоритизацією. «У будь-якому разі, музика та мова перебувають у проблематичних відносинах, як
і модернізм та міф, діючими знаковими формами яких вони є», – зауважує А. Койзер [7:
133]. Архаїчному «феномену лірика» протиставляється модерна «немовність» музичної
загальності, яку не може подолати навіть лірика, яка й сама підпорядковується їй. Як
наслідок, розуміння музики все більше стає справою розуму, що дає підстави філософу
говорити про «позбавлення висого мистецтва чуттєвості» («Людське, надто людське»), з
яким пов’язана інтелектуалізація вух та відчуттів. Констатоване роз’єднання чуттєвості
та інтелекту дозволяє Ніцше у «Казусі Ваґнера» розглядати музику як «вираз фізіологічного протиріччя» [5: 147], як форму вираження сучасного роздвоєння, та ні в якому разі
не ідеальної цілісності. Оскільки лірика є літературним жанром єдності, то роздвоєння
та суперечність потребують прози як літературної форми вираження. Такою формою
стає «музична проза», поняття, яке застосовували водночас і до музики, і до літератури,
наголошуючи на взаємообумовленості тенденції. Саме починаючи з Ваґнера, в музиці
спостерігають тенденцію до епізації. Цим поняттям наголошують на пізнавальній здатності музики, яку широко використовували в модерністському романі, про що, зокрема,
писав Герман Брох у своєму есе «Думки щодо проблеми пізнання в музиці», проголошуючи цей аспект пізнання центральним у своїй поетиці «симультанного роману». Навіть
спроби Б. Брехта ввести музику у драму були пов’язані з епізацією.
До характерних ознак літературного модернізму належить так зване повстання звуків та шумів: ретельно виписане звукове тло подій, дифузне, складене із різноманітного
матеріалу, до якого належать і музичні фрагменти. Це засвідчує, що у зв’язку музики та
літератури змінилися акценти: феноменами роману стають акустично-чутні явища, такі
як звуки та тони, шуми та шарудіння, голоси та грамофони, об’єднані чутно-акустичним
сприйняттям. Слід зазначити, що з ХІХ ст. зв’язок музики та літератури обґрунтувували
естетичним концептом чуттєвості. У ХХ ст. поняття «чуттєвості» стає проблематичним.
Нову музику більше не можна зрозуміти завдяки відчуттю. Герменевтику очевидності
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й безпосерередності заперечує передусім Т. Адорно з аргументом, що прямо не вдасться почути узгодженості дванадцятитонової музичної техніки. Сучасне слухання музики
значно менше стало чуттєвим процесом слухання, а більше – німим процесом читання
нотного тексту, «логічним читанням» [8: 284].
Про проблеми слухання, вираження, чуттєвості музики, можливостей за її допомогою відображення суті епохи мовиться в романі «Доктор Фаустус» Томаса Манна.
Письменник також відзначає сучасну тенденцію спрямованості музики до прози, а роману – до музики: «Я хотів, – сказав мені Адріан, – написати не сонату, а роман» [9:
497]. Музична концепція твору, сформульована під впливом Т. Адорно, безпосередньо
пов’язана з музичним модернізмом. Головною ідеєю музики фіктивного композитора Леверкюна є форма як вираження. Його нова композиційна техніка ідентична дванадцятитонової техніці композитора А. Шенберґа. Для його творів характерна «проблема звукосполучень» [9: 497], яка вирішується у такий спосіб, що «взаємозв’язку мотивів, їхнього
розвитку, варіацій, повторень узагалі немає, тут безпосередньо з’являється щось нове,
начебто цілком довільно об’єднане лише подібністю тону, чи звучання, чи ще більшою
мірою контрасністю» [9: 497]. Відповідно, музична проза Томаса Манна, вважає А. Койзер, має два призначення: з одного боку, автономність звуку, з іншого, – роз’єднання
звукових елементів [8: 285]. Це спричиняється до серійного принципу слідування окремих та різних звуків, не враховуючи їхніх мотивних зв’язків, відповідно, суттєвим стає
лише чуттєво-чутне звучання. «Не метрична, римована, лірично пов’язана мова вірша,
а ритмічна, неримована, серійно вільна мова роману визначає модерну спорідненість
музики та прози», – пише дослідник [8: 285]. Він також відзначає те, що оскільки це
чутне звучання Леверкюнової композиції описане в романі лише фіктивно, й не може
бути по-справжньому сприйнятим, епізації музики властиве дистанціювання, рефлектоване сприяння, яке представляє слухання лише мовно, піддає його теоретичному судженню, в результаті чого вказується на його реально втрачену чуттєвість. У зв’язку із
авторським визначенням роману як «конструктивної музики» слід звернути увагу й на
цитатну техніку Томаса Манна, яку він використав задля історичної автентичності, що
у ХХ ст. стало однією із фундаментальних проблем модерністського мистетцва. Цитування Т. Манн вважав суто музичною справою. Як відомо, «Фауст» сконструйований
із цитат, що дозволяє охарактеризувати роман як «одну велику цитату». Для Т. Адорно
«модерність» «Доктора Фауста», а також «Чарівної гори» полягала у тому, що думки, як
у традиційному мистецтві, більше не вдавали, ніби вони втілюють ідею чи сенс твору.
У художньому творі, який рефлектував у собі, вони більшою мірою перетворювалися на
матеріал другого ступеня, у філософеми, які, схоже до матеріалу, мали власну долю, яка
замінювала колишню чуттєву безпосередність [10: 283].
Герман Брох також підтверджує перехід від візуального роману ХІХ ст. до аудітивного роману ХХ ст. У коментарі до «Вергілія» письменник описує структури сучасного роману, аналогічні музичним, як специфічні для аудітивного роману. «Музичність» роману,
на думку письменника, маніфестується у формі «внутрішнього монологу», а понад це – у
ліричності. Отже, музичній прозі, за Г. Брохом, знову приписуються ліричні атрибути.
«Здається, що лірична музикальність відновлюється в романі, завдяки чому відбувається
специфічна реконструкція вираження», – відзначає А. Койзер [8: 288]. Внутрішній мо312

нолог в романі демонструє музичну структуру, уможливлюючи фіктивне слухання внутрішнього світу, підслуховування невиражального.
Творець одного із найкращих аудітивних романів «Берлін. Александерплац» Альфред Дьоблін також переконаний, що для сучасного роману акустичне є значно вагомішим, аніж візуальне. Велику увагу він приділяє поняттю «резонансу». Акустично-музична структура роману керує й обумовлює через поняття резонансу будову дійсності в
романі. А. Дьоблін виділяє самостійність звучання в романі, розрізняючи мову звучночуттєвого вираження та мову називання, позначання й повідомлення.
Отже, орієнтування художньої літератури на музику, яке, як засвідчує передусім
творчість Томаса Манна, поступово стає домінуючим, робить великий внесок у модернізацію оповіді. Музика слугує як структурний взірець для саморефлексійної формальної
композиції текстів та їхньої часової організації. У конструюванні смислу із структури виявляється найважливіший новаторський потенціал формально-естетичного способу бачення літератури, здобутого з музики. Завдяки цьому музика стає поетологічним та світоглядним «рефлексійним простором». У цьому зв’язку В. Вольф зауважує, що типове для
модернізму наголошення на формі, яке особливо чітко проявляється в музиці, авторське
бачення (Autoreferentialität) та десемантизація мистецтва під знаком формальної естетики й загального скептицизму щодо сенсу входять у тертя із протилежною тенденцією,
мотивованою теж типово по-модерністськи: продовженням пошуків смислу. «У руслі
цих пошуків мистецтво, музика й взагалі естетитичне семантизуються як місце відступу
скороминущої чуттєвої пізнавальності певного позитиву, який вже не визнають за самою
реальністю», – зазначає дослідник [11: 148]. Відтак до музичних вимірів літературного модернізму належать роль музичного начала як засобу міфологізації, використання
пізнавального потенціалу музики, феномен музичної інтертекстуальності в літературному творі, система прямих посилань, алюзій та поетика натяків на музичне середовище
у художньому просторі твору, взаємовідносини музики та мови, тлумачення музики як
«іншого» в літературі, створення звукового тла та вербальної музики, імітації та аналогії
з музичними формами й засобами музичної виразності. Вагомим є також розуміння «музичної прози» Р. Ваґнером та А. Шьонберґом та ускладнення під його впливом романної
форми, яка, згідно творчої установки Томаса Манна, прагне стати музикою.
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“ПОВЕРНЕННЯ ДОН КІХОТА” Г.К. ЧЕСТЕРТОНА – РЕФЛЕКСІЇ НА ТЕМУ
ДОНКІХОТСТВА
Стаття присвячена аналізу рецепції “Дон Кіхота” М. Сервантеса в романі
“Повернення Дон Кіхота” Г.К. Честертона. Автор детально розглядає особливості
модифікації сервантесівського матеріалу у творі англійського письменника.
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Статья посвящена аналізу рецепции “Дон Кіхота” М. Сервантеса в романе
“Возвращение Дон Кихота” Г.К. Честертона. Автор детально рассматривает особенности модификации сервантесовского материала в произведении английского списателя.
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The article analyses the perception of the M. Cervantes novel "Don Quixote" by the
Chesterton’s novel “The Return of Don Quixote”. The author considers the peculiarities of
Cervantes’ material modification in the novel by English writer.
Key words: modification, reception, image, novel, khronotop, motive.
© Школа І.В., 2011

314

Естетична природа роману “Дон Кіхот” М. Сервантеса виявилася близькою для
англійського письменника, літературознавця, журналіста, теолога та карикатуриста
Г.К. Честертона. Саме в “Дон Кіхоті” він бачив ту внутрішню силу, яка б сприяла відродженню духовності людства.
Протягом усього життя письменник намагався осмислити у своїх творах сутність
явища кіхотизму та його роль у суспільстві (“Наполеон із Ноттінгхіла” (1904), “Людина
що була четвергом” (1908), “Перелітний кабак” (1914), “Дерев’яний меч” (1928), “Повернення Дон Кіхота” (1927). Натяки, алюзії, прямі порівняння з Дон Кіхотом розсипані
по текстах Г.К. Честертона, проте, саме останній твір письменника, який автор написав
перебуваючи практично у віці головного героя М. Сервантеса, на нашу думку, є найяскравішою творчою рецепцією роману “Дон Кіхот”.
У «Поверненні Дон Кіхота» Г.К. Честертон багато говорить про донкіхотство, його
необхідність у світі. Твір англійського письменника відрізняється гострим відчуттям
часу, хоча по суті – це повчальна історія уявних подій, що не потребують життєвої правдоподібності та легко вписуються в ту чи іншу ігрову умовну дійсність, яку розгортає
перед читачем письменник. Він наполягає на істинності чарівної казки та правдивості
лялькової вистави, а читач, приймаючи запропоновану гру, бере участь у дійстві з дидактичною основою. Дон Кіхот М. Сервантеса проповідує свої ідеали на дорогах Іспанії,
Г.К. Честертон – на сторінках свого роману, а його герої (Дуглас Меррел та Майкл Херн)
– подорожуючи дорогами Англії.
Не дивлячись на досить вагомий внесок у літературу, творчість Г.К. Честертона розглядалася досить однобічно, оскільки більшість дослідників (С. Аверінцев, Д. Бавін,
Г. Кукса, С. Льовін, Д. Томпсон, Н. Трауберг, Б. Успенський) та письменників (Борхес,
Б. Райнов) приділяла увагу біографії митця, його детективним творам та теологічним роботам. Отже, давно виникла потреба детального аналізу іншого пласту його творчості в
якісно новому аспекті, а саме, в контексті роману “Дон Кіхот”, що й є метою нашої роботи. Зазначимо, що побіжно, в рамках дослідження впливу М. Сервантеса на британську
літературу, зазначеною проблемою займалися зарубіжні літературознавці Д. ФернандезМорера та Дж. Ардайла.
Підкреслимо, що Г.К. Честертон неодноразово посилається на М. Сервантеса, досить часто згадує Дон Кіхота і навіть намагається аналізувати роман іспанського автора
у своєму “Поверненні Дон Кіхота”. Однак, повернення ідеального лицаря, відродження
загубленої (ніколи не існуючої) традиції – не Г.К. Честертоном придуманий сюжет, це
ідея, що переслідує самого Дон Кіхота. Англійський митець лише творчо її переосмислює, переносячи дію на англійський ґрунт 20-х років ХХ ст., оскільки саме в цей час, за
переконанням автора, суспільство, держава і релігія потребують захисту та відродження.
У трансформацію класичного сюжету Г.К. Честертон вносить суттєву особливість.
Його твір – це рефлексії на тему “Дон Кіхота” М. Сервантеса, в яких відображаються
надії письменника на відновлення гармонії людського існування, перемогу духовності,
досягнення внутрішньої свободи. Реалізація останнього, на думку англійського письменника, можлива лише через служіння вічним християнським ідеалам. При цьому, християнству протипоказана перебільшена серйозність, саме тому його роман “Повернення
Дон Кіхота”, як неодноразово відзначають Н. Трауберг і Д. Фернандез-Морера, наповнений численними парадоксами та пронизаний тонким гумором.
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Парадокс для англійського письменника – літературний та психологічний прийом,
потрібний для того, щоб змусити читача відкинути упередженість у сприйнятті навколишнього світу. Герої Г.К. Честертона поводять себе як божевільні щоб довести, що це
світ з’їхав з глузду, а суспільство розвивається неправильно. Воно втрачає віру в Бога,
загальнолюдські цінності та ідеали, а найважливішими для людей стали влада та гроші.
Єдиним порятунком англієць вважає повернення сервантесівського лицаря. Вже назва твору Г.К. Честертона генерує додаткові по відношенню до тексту смисли. Вона одразу відкриває перед читачем певний горизонт сподівань (за умови знання тексту першоджерела) та є тим первинним ідейно-смисловим сигналом, який підштовхує реципієнта
до необхідного автору сприйняття інтерпретації сюжету, а також дає підказку про характер переосмислення сервантесівського твору. Очевидна у деяких випадках цитатність
тексту “Повернення Дон Кіхота” не створює відчуття його вторинності. Навпаки, наявність таких вкраплень створює своєрідний духовний контекст, що дозволяє органічне
переплетіння та взаємодію онтологічних та аксіологічних елементів. Цитати й алюзії
у Г.К. Честертона ніби провокують мислення реципієнта та “перемикають” конкретні
реальні ситуації в простір універсального, загальнолюдського.
У романі “Повернення Дон Кіхота” відбувається своєрідна гра з читачем, якого англійський митець повсякчас тримає у напрузі та змушує розгадувати приховані в тексті
знаки та коди. Часові плани часто змінюються, залишаючи у реципіента відчуття спантеличеності. Парадоксальність простежується й у конфронтації реальних та ідеальних,
словесних і візуальних знаків. Як зауважує Д. Фернандез-Морера, “…безпорадність лицаря беззаперечна, але візуальна боротьба перетворюється на модель власної філософії
англійського митця [4: 172]. У своєму романі Г.К. Честертон багато говорить про донкіхотство і його необхідність у світі, його герой традиційно існує на межі реальності й
літератури, підсилюючи відчуття сервантесівського дискурсу у творі.
Кіхотичний герой “Повернення Дон Кіхота”, створений за зразком Дон Кіхота М. Сервантеса, також має ідею про якусь псевдоісторичну реальність, представлену в літературі
як “золоте століття” і, як справжній лицар, розпочинає боротьбу заради загального добра.
Його портретні характеристики викликають прямі асоціації з іспанським ідальго: “Високий, худий… (…) обличчя продовгувате, нос прямий…” [3: 23], а вчинки та його божевільний стан, спричинений читанням книг, тільки підтверджують здогадки. Проте, не тільки
герой, а й сам автор, який задумав повернути Дон Кіхота через триста років заради відродження втрачених суспільством духовних цінностей та боротьби з індустріалізацією в
Англії 20-х років XX ст., на нашу думку, також провокує читача на прямі порівняння зі
славетним лицарем. Слово стає зброєю Дон Кіхота-письменника, а натяки, алюзії, прямі
порівняння з Дон Кихотом розсипані по тексту митця (“Можливо колись будуть розповідати як новий Дон Кіхот та новий Санчо подорожували дорогами Англії…” [3: 210];
“Сервантес вважав, що романтика гине…!” [3: 211]).
Д. Фернандез-Морера, аналізуючи зв’язок творчості Г.К. Честертона з М. Сервантесом, називає “Повернення Дон Кіхота” – політичною сатирою, пронизаною “ексцентрикою
та хвилюючою романтикою Дон Кіхота” та провадить думку, що у своєму романі англійський письменник проводить експеримент з реконструкції Середніх віків в Англії початку XX ст. [4: 169-170]. Натомість інший зарубіжний літературознавець Л. Хантер, вважає
наративи Г.К. Честертона близькими до казки, “магічної і разом з тим реальної” [5: 90].
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Однак, проведений нами багаторівневий аналіз “Повернення Дон Кіхота” свідчить, що у
творі гармонійно поєднано риси кількох жанрів: лицарського роману, наукової фантастики,
казки, п’єси (численні діалоги майже за відсутністю розвитку дії) та політичної сатири.
Головною метою інтерпретації елементів пародійного роману М. Сервантеса, є прагнення англійця розкрити слабкі місця сучасної йому Англії. Ідеалізуючи минуле, письменник
прагне показати недоліки сучасності крізь призму середньовічних ідеалів застосовуючи
такий властивий “Дон Кіхоту” хронотоп запізненого народження.
Бібліотекар Майкл Херн, якого автор називає англійським Дон Кіхотом, виражає
позитивну програму письменника, спрямовану на національне відродження Англії. Він
мріє про “золоте століття” і стає справжнім лицарем, однак, на відміну від сервантесівського героя, не взмозі досягти загального добра, Майкл Херн задовольняється невеликими подвигами. Слід також наголосити, що нерозривно з образом честертонівського
Дон Кіхота пов›язаний, створений М. Сервантесом, мотив двійництва. Герої роману
Г.К. Честертона, і сам автор неодноразово підкреслював цю думку, – ніби дві половинки
ножиць, “якими Бог зкроїв світ” [2: 124]. Читач легко відшукає на сторінках “Повернення Дон Кіхота” славнозвісну пару Дон Кіхот/Санчо в образах Майкла Херна та Дугласа
Мэррела.
Фантазія у творі англійця тісно переплітається з реальністю, впливає на неї та змінює її, що знову відсилає нас до роману “Дон Кіхот”. Як слушно відзначає О. Іігнатенко,
друга лінія роману М. Сервантеса ілюструє “парадигмальний для західної культури процес трансформуючого пливу тексту на реальність” [1: 25]. Цілком очевидно, що все, що
дійсно трапилося з Дон Кіхотом (а він є частиною реальності) і з усіма іншими героями
роману (не враховуючи вставні новели), було покликано до життя окремим фактом – наявністю особливого дискурсу лицарських романів. Саме вони стали причиною божевілля Дон Кіхота, його безумних геройств і тієї складної схеми вчинків інших людей, які
або намагалися побороти безумство героя, або сприймали його лицарство за реальну
дійсність. У Г.К. Честертона також текст має вплив на реальність. По-перше – це роман
М. Сервантеса “Дон Кіхот”, герой якого повернувся, щоб відновити втрачені цінності та
справедливість, і вже потім – лицарські романи та твори про середньовіччя, начитавшись
яких, Херн стає королем та відновлює в державі середньовічні порядки. Божевільні ідеї
героя поступово охоплюють все більше людей, і якщо у М. Сервантеса Дон Кіхоту підігрували тільки оточуючи, то у Г.К. Честертона “…бібліотекар, відмовившийся змінити
одяг, змінив країну. Цей незначний і безглуздий випадок став причиною революції чи,
точніше, реакції, що змінила обличчя Англії та повернула хід історії” [3:145].
На тлі таких глобальних змін розгортається ключовий для “Дон Кіхота” М. Сервантеса мотив подорожі, який Г.К. Честертон піддає творчому переосмисленню. Читач
бачить дві окремих подорожі. Подорож честертонівського Дон Кіхота переплітається з
мандрівкою Дугласа Мерела у пошуках червоної фарби. Причому остання є алюзією до
казкових випробувань лицарів, які заради коханої повинні здобути чарівні предмети, що
ще більше підкреслює наявність у “Поверненні Дон Кіхота” лицарського дискурсу, який,
крім мотивів та образів, додатково зближує роман англійського письменника з твором
М. Сервантеса.
Однак, на відміну від автора “Дон Кіхота”, Г.К. Честертон не розкриває літературних
прийомів та не звертається до читача. Письменника більше цікавить проблема знаку та
317

значення, а особливо семіотика сприйняття цього знаку. Судячи з його твору, інформація, що сприймається, значно залежить від контексту ситуації. Усе, що лежить за межами цього контексту, перестає сприйматися. Так, Дуглас Меррел, одягнений підкреслено
сучасно, здається недоречним серед лицарів і дам, які беруть участь у загальному карнавалі, придуманому лордом Іденом заради збереження влади, але саме він зберігає лицарський дух. Дивакуватий доктор Хэндри, що проповідує ідею нової хвороби – сліпоти
до фарб, нормальніший, ніж лікар, що приїхав забрати його до божевільні. Бейнтрі, який
бореться за права робітників, розуміє їх гірше за аристократа Меррела. Усі ці парадокси
ґрунтуються на протиставленні, є характерною особливістю стилю англійського письменника і зрозуміти їх можна тільки з контексту твору.
Роман Г.К. Честертона насичений різноманітними смислами та кодами, дешифруючи
які, читач усвідомлює глибинний підтекст твору. Усе залежить від ерудованості читача,
його здатності до їх розрізнення і дешифрування. Один побачить тільки те, що лежить на
поверхні, інший – здатний осягнути найглибші смисли, закладені автором. Наприклад,
героїня “Повернення Дон Кіхота” Розамунда Северн, спокутуючи неправильне поводження свого батька, відмовляється й від маєтку, і від імені, що носила, не маючи на нього права, і, назвавшись Розамундою Сміт (чи не є це зречення від гарного, але незаконно
привласненого ім’я натяком на М. Сервантеса), стає нянькою в монастирському притулку. Цікаво, що притулок цей прикрашений ліхтарем із зображенням святого Франциска
– “…залізний, з кольоровим склом, на якому досить грубо зображено святого Франциска
та палаючого червоного янгола за його спиною” [3: 189]. Цей образ був важливий для
Г.К. Честертона, тому риси святого Франциска він надає кожному зі своїх героїв.
Слід нагадати, наскільки серйозним був вплив францисканства на М. Сервантеса.
Образ самого мандрівного лицаря Дон Кіхота дуже сильно корелює з образом мандрівного ченця, що бродить босим дорогами Європи та проповідує всюди, де його готові
вислухати. Він не має майна та принципово не бере в руки грошей. На думку святого, у
дорозі не потрібно багато речей, вони заважають, притягують до землі – тому так важлива спонтанність, з якою лицар відправляється в дорогу. У М. Сервантеса Дон Кіхот виїжджає у свій перший похід у ретельно підібраних обладунках, але не потурбувавшись про
гроші й чисті сорочки. Саме цю рису – зневагу до матеріального світу речей – Г. К. Честертон вихваляє й у святому Францискові, описуючи, як той кинувся відновлювати храм,
і в Дон Кіхоті, і у своїх героях. Усвідомивши, серед кого перебуває, Майкл Херн ривком
роздирає та скидає пурпурну мантію судді, йде від свого двору в зеленій куртці мисливця, а його вірний зброєносець, Меррел, який уособлює у романі “Повернення Дон
Кіхота” Санчо, поспішає за ним на своєму безглуздому кабріолеті, так само спонтанно
прийнявши рішення.
За законами віри, францисканець не носить зброї, він не повинен відходити від завіту християнської любові, він скромний і смиренний. Лицар же не розлучається з мечем,
його спосіб досягнення миру – бій. Для Дон Кихота єдиний спосіб примирити цю суперечність – відмовитися від свого вигаданого ідеалу, від імені, від лицарської гордості й
стати Алонсо Добрим. У М. Сервантеса протягом усього шляху герой з однаковою готовністю проповідує й бореться. Персонажі Г.К. Честертона так само можуть діяти словом
або, за потребою, шпагою.
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Цікаво простежити шлях святого Франциска, який Г.К. Честертон розглядає крізь
призму лицарських традицій, не забуваючи при цьому й традиції М. Сервантеса. Слід
підкреслити, що безглуздість, навіть юродство дон Кихота, крім інших джерел, має джерелом ще й юродське поводження святого Франциска. Англійському письменнику, напевно, подобається ця ідея. На його думку, лицар може й повинен бути безглуздим [3].
Ось як відправляється, відмовившись від престолу, у подорож Майкл Херн: “Хвилин
через двадцять із парку виїхав екіпаж, ніби створений для того, щоб показати зв’язок
нісенітниці з романтикою. Дуглас Меррел побіг у якийсь сарай, з’явився звідти на верхівці прославленого кеба, схилився, як вимуштруваний слуга, і запросив пана увійти.
Але великому і смішному було призначено піднятися ще вище: лицар у зеленому сів на
коня й підняв догори спис. Нищівний сміх ще затихав, як грім, а в осяянні блискавки
деякі побачили видіння, таке яскраве, немов із труни встав мрець. Усе було тут – і худе
обличчя, і борідка, і впалі, майже божевільні очі. Обірвана людина верхи на шкапі потрясала списом, над яким ми сміємося вже триста років” [3: 175].
Така людська якість, як заповідана святим Франциском смиренність, здається досить
рідкісною для лицаря. Проте, якщо звернутися до середньовічних лицарських романів,
саме суворе дотримання християнських заповідей допомагало давнім героям у пошуках
святого Грааля. Приклад такої смиренності у Г.К. Честертона – Дуглас Мэррел – зброєносець Херна, який, так і не усвідомивши цього, зробив достойний лицаря вчинок – урятував людину від божевільні та допоміг прекрасній дівчині. Близькість святого Франциска до лицарської традиції – одна з улюблених тем англійського автора.
Отже, роман Г.К. Честертона, у якому письменник багато говорить про донкіхотство
і його необхідність у світі, можна розглядати як форму утопічних марень та нерадісних
передчуттів, модифікацію вічних страхів та сподівань людства, його віри та її відсутності і рецепція сервантесівського роману простежується на ідейно-тематичному, сюжетному та образному рівнях. За допомогою сервантесівських персонажів, англієць утілює
надію та віру, моральні та релігійні цінності, дух карнавалу та фантазії, про втрату яких
автор сповіщає устами своїх персонажів.
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«РАДІСТЬ БУНТУ ПРОТИ ЛОГІКИ»:
МОВНА ГРА У ПРОЗІ 1910-20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Стаття розглядає мовну гру у прозі М. Хвильового, Ю. Яновського, Г. Михайличенка, М .Йогансена та інших. Аналізується естетичний потенціал таких прийомів як невиправдане сподівання (катахрези, нелогічне перерахування), поручення законів логіки,
гра асоціаціями, оповідні аномалії, лінгвістичні алогізми. Доводиться, що мовна гра має
ширшу сферу використання, ніж гумористичні тексти, і є засобом зруйнувати автоматичну рецепцію.
Ключові слова: мовна гра, прийоми невиправданого сподівання, оповідні аномалії,
алогізм
Автор рассматривает языковую игру в прозе Н. Хвылевого, Ю. Яновского, Г. Михайличенко, М. Йогансена и других. Анализируется эстетический потенциал приемов
неоправданного ожидания (катахрезы, нелогическое перечисление), нарушение законов
логики, игра ассоциациями, повествовательные аномалии, лингвистические алогизмы.
Доказывается, что языковая игра имеет более широкую сферу использования, чем юмористические тексты и является средством разрушения автоматической рецепции.
Ключевые слова: языковая игра, приемы неоправданного ожидания, повествовательные аномалии, алогизм.
The article deals with language game in prosaic works by M. Khvyliovy, Y. Yanovsky,
H. Mykhaylychenko, M. Yohansen and others. The analysis of aesthetic potential of devices,
such as: unjustified expectation (katahreses, illogical enumeration), violation of logic laws,
play on associations, narrative anomalies, linguistic illogicalities are given. The language
game is proved to be used more widely, not only in humorous texts and can be used as a device
for destruction of automatic reception.
Key words: language game, devices of unjustified expectation, narrative anomalies, illogicality.
Головним естетичим принципом ігрового стилю є гра ресурсами мови, настанова
на насолоду текстом, що містить потенційні можливості для нестандартного маніпулювання лексикою, граматикою та фонетикою. Дослідник мовної гри Ю. Апресян у роботі “Мовні аномалії: типи та функції”[1] виокремлює серед різних порушень мовних
норм авторські та експерементальні аномалії. Авторські використовуються як засоби
виразності: стилістичні фігури, метафори, оксиморони та каламбури. Експериментальні
аномалії – грубі порушення правил мови заради отримання певного ефекту. Тобто, авторські реалізують потенційні можливості мови, виникають за рахунок валентності слова,
а експериментальні виникають як порушення норми. Якщо перші широко висвітлені у
стилістичній літературі, то експериментальні лишаються на маргінесі вітчизнянх дослі© Жигун С.В., 2011
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джень. Тому мета цієї розвідки – описати функціонування експериментальних аномалій
на матеріалі прози 1910-1920-х років, оцінивши їх естетичний потенціал.
Звернення письменників згаданого періоду до мовної гри є невипадковим і передусім пов’язується із зміною мистецьких орієнтирів від етики до естетики. А мовна
гра – ефективний засіб звернення уваги читача на саму форму мовлення з метою не
лише повідомити щось, але й викликати естетичну насолоду від незвичного. Вона
породжує інші, ніж в узусі та нормі, засоби вираження певного змісту або об’єктивує
новий зміст, зберігаючи або трансформуючи стару форму. Мовна гра, таким чином,
розмиває межу між мовою та мовленням, між кодифікованою літературною мовою
та розмовною. Крім того, 1920-і роки - час активної пербудови української літератури та суспільства. А як твердить В. Санніков, мовна гра є одним зі шляхів збагачення мови: “Тривалий час не усвідомлювалось (і не повністю усвідомлюється
досі), що мовна гра, можливо несвідомо, переслідує не лише миттєві інтереси (заінтригувати, змусити слухати), але вона покликана виконувати й іншу мету – розвивати мислення та мову. Повністю освоєне мисленням те, що освоєне мовою. Думка,
для якої мова знайшла короткий і чіткий вираз, стає набутком народу та народного
мислення, і це мислення піднімається на наступну, вищу сходинку” [7: 20].
Більшість експериментальних прийомів мовної гри варто об’єднати під девізом М.
Хвильового “радість бунту проти логіки”, яка може бути пов’язана із загальними тенденціями модернізму, який прийшов на зміну позитивізму і заперечив пізнаваність життя. Так само й суспільно-історична ситуація в Україні давала не лише багатий матеріал
для роздумів, але й підстави сумніватися у перемозі розуму. Невпевненість митців у логіці та раціональному порядкові життя втілилися у своєрідній алогічності художнього
мовлення. Це різноманітні зумисні порушення законів логіки, логічних зв’язків, а також очікувань здорового глузду. Такі стилістичні алогізми можна поділити на дві групи:
в одних порушується логіка мислення і реального світу, а в інших – логіка мовлення.
До першої групи належать прийоми, в основі яких ефект “невиправданого сподівання”.
“Часто фігури, побудовані за принципом “невиправданого сподівання” використовуються з метою зображення парадоксального (роздвоєного, внутрішньо суперечливого) світу,
а також, щоб передати таку глибоку істину, яку не можна висловити несуперечливо” [2:
80]. Характерно, що саме це лежить в основі більшості афоризмів: “На землі ніхто нікому нічого не винен. Але винуваті є, бо мусить бути відповідальність” [5: 124], “Треба
бути дуже добрим критиком, щоб бути критиком” [5: 130], “Коли ми розповідаємо про
приємні речі, ми, звичайно, любимо розповідати докладно й довго... Це зрозуміло. Проте, коли ми розповідаємо про свої неприємності та страждання, ми, звичайно, розповідаємо докладно й довго... Це теж зрозуміло” [8: 67]
На цьому ж ефекті ґрунтуються і катахрези – несумісні поєднання слів: “Вона, що
все своє життя присутня при народженнях, спокійна, як могильник” [8: 20], “Він говорив так весело, що майже всі поснули” [9: 409], “Тепер того не побачиш, – брудного,
вонючого й романтичного портового завулка, що виходить на море” [11: 23]. Катахреза
може ставати результатом і різних мислительних операцій, наприклад, М. Йогансен вдається до алогічних узагальнень: “Але осли, папуги, павіани, сороки і вонючки, складаючи більшість самої великої корпорації граматистів...” [3: 323]; “... Московська Сільська
Промисловість... виробляє інші речі селянського вжитку, як-от праліне, зефір, мікадо,
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крем-мокка...” [3: 307], де логіку заступає експресивність вислову. З наведених прикладів видно, що, поєднуючись, несумісні слова спершу провокують зупинку сприйняття
(комунікації), а відтак пошук і отримання нового, оригінального змісту.
На ефекті “невиправданого сподівання” ґрунтується також прийом нелогічного перерахування: “Опинившись біля моря, починаєш відчувати нудьгу. Хочеться лаятись і
ходити без шапки. Кортить почухатись ногою і подивитись у бінокль, чи грає скумбрія”
[11: 25]; “І старий газетяр теж не бачив різдвяних зір. Був він сивий, древній, майже
босоніж” [9: 331].
Частина прийомів ґрунтується на зумисному порушенні законів логіки: “Я люблю і
поважаю пролетаріат, по-перше, за те, що він був моїм першим товаришем у дитинстві
і був єдиним товаришем, що мене не зрадив і не покинув тепер, коли я виріс, коли інші
товариші дитячих літ моїх поробилися або бурбонами, або професорами, або бухгалтерами, або істориками літератури” [3: 286]. Зумисне жонглюючи поняттями різнорідного
характеру, М. Йогансен вносить грайливий тон у досить патетичну промову і цим ставить під сумнів щирість сказаного.
Порушенням логіки мислення є гра асоціаціями, характерна для М. Хвильового: “У
редактора Карка очі як у Гаршина, а очі Гаршина писав Репін, а Репін оголошував себе
за українця, і Нюсі здавалось, що в очах Карка – степи” [9: 141]. Такі складні асоціативні
ланцюжки замінюють у творчості Хвильового логічні, причинно-наслідкові структури.
Часом такі асоціативні низки навіть формально уподібнені як причинно-наслідкові конструкції, ніби демонструючи іншу логіку: “Тоді я люблю Еспанію, тому що вона далеко,
тому що я фантаст, тому що я пізнаю й кохаю город не так, як інші, тому що город – це
Сервантес Сааведра Мігуель, тому що в битві при Лепанто, тому що в полон до алжирських піратів” [9: 393]. Цей приклад демонструє ускладнений тип алогізму, де поєднано
алогічність мислення і мовлення: асоціативно предикати складного речення структуруються дещо інакше, ніж це подано синтаксично.
Алогізми мовлення представлені перш за все оповідними аномаліями: “Завтра
біля дуба найшли мертвого старого газетяра й завтра його одвезли на цвинтар” [9:
337] – вживання минулого часу в майбутньому підтримує настрій понадчасовості
новели “Елегія”. Деякі мовні помилки стисло і надзвичайно влучно характеризують героїв: сількор Семко серед іншого говорить: “Мене чорна гідра контрреволюції думала забити, думала задушити за глотку пролетарське незаможницьке серце”
[12: 61]. Така ламана метафора свідчить про особливе ставлення Семка до писаного
слова, газетної, патетичної риторики, яка заміняє йому власну думку.
Значну групу складають лінгвістичні алогізми, що виникають внаслідок руйнування межі мови та мовлення: Редакторові Карку сниться, що на нього лізуть
гадюки: “Я їх б’ю, а вони лізуть. Я не символіст, а вони на мене лізуть” [9: 145],– відверта алогічність останнього речення виникає як спроба передати схвильованість
героя, і цей нервовий настрій настільки сильний, що нівелює потенційно можливий комічний ефект висловлювання.
Ігрове навантаження мають також алогізми, які розхитують читачеву довіру
до зображуваного світу, що спричиняє самозаперечний чин розповіді. Ось приклад
з новели Г. Михайличенка “Погроза Невідомого”: “То був жахливий день, і звістка про нього луною пройшла по найзахисніших закутках і камерах. Переказували,
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що другий отруївся... А може й від чого іншого помер? – Невідомо. І чи взнає істину абихто, абиколи? Всі оповідали, що обидва повісились(підкреслення наше. –
С.Ж.)”[4, 88], далі йдеться, що один з них таки залишився жити, але завершується
історія тим, що їх обох однесли до трупарні. Або інший приклад з його ж новели
“Маленька Докійка”: “Я не знав як поводитися з тою, що з’явилася на місце маленької Докійки. Ні, не так. Я забув про Докійку взагалі, а бачив перед собою нову, трошки чужу, приємну напівзнайому, яку випадково звали Докійкою. Не те...” [4: 239].
Такі аномальності тексту, “розриви” смислової тканини твору спричинюють зупинку
естетичної комунікації та ініціюють власну читацьку рефлексію щодо смислопородження. М. Йогансен поклав цей прийом в основу новели “Майборода”: слова героя заперечують реальний перебіг подій, його сни подаються читачеві без підготовки, як реальність. І
навіть синтаксис – часті короткі речення – створюють враження нервової напруги оповіді. Таким чином основний смисл оповідання виявляється не у фабулі, а у самому способі
розповіді, яка передає світовідчуття психічно хворої людини.
Проте найцікавішим прикладом гри із логікою мислення та мови є відома цитата з
В. Підмогильного: “Другого дня вранці Степан уже з’явився перед українізаційний ареопаг, де його піддано під чи взято на іспит залежно від мовних переконань кожного з
членів. І після того, як із зізнання підсудного точно встановлено, що ablativus auctoris в
українській мові ніким, ніде й ніколи не може бути вживаний, що для переведення розвантаження мови дієслівні речівники мусять бути старанно й невхильно обходжувані;
після того, як він, вгорі названий і зазначений, виявив цілковите розуміння чому людина
ходить по вулицях у справах на адресу з наказу за основними правилами мови його висвячено на лицаря українізації першого розряду з оплатою академічної години 1 карбованець вісімдесят копійок” [5: 76]. Особливість цього уривку в тому, що мовне оформлення
думки заперечує її: адже ablativus auctoris таки вжитий, дієслівні речівники ріжуть око; а
на довершення лицарство вимірюється копійками.
Подібні приклади мовних алогізмів створюють враження непевності зображуваного
світу, таким чином підривається референтна функція мови, тобто “здатність мови відображати позамовну дійсність і здатність тексту репрезентувати цю дійсність, незалежно
від її онтологічного статусу, тобто від її реальності чи вигаданості” [6: 8], натомість читачеві пропонуються естетичні характеристики тексту.
Своєрідною мовною грою є також різноманітні порушення пунктуаційних норм.
Вживання розділових знаків у невластивих позиціях має на меті увиразнити емоційне
забарвлення слів, активізувати читацьку увагу: “...І був ще з ним, із старим газетярем,
древній пес, що покірно шкутильгав за ним і ніс підсліпуваті очі на асфальт... – пес: вовна прилипла попелом і лізла, падала на землю, щоб угноїти землю” [9: 332], або у новелі
Г. Михайличенка “Чуже свічадо” абзац закінчується не крапкою, не знаком оклику, а
комою і тире; у багатьох творах рядки закінчуються двокрапкою. Таким чином, розділові
знаки не лише сприяють оформленню потоку думки оповіді (скажімо, часті три крапки
та тире), а й набувають особливого смислового навантаження, виявляють додаткове значення, тобто стають семантичними. Така незвична графіка також є своєрідним ігровим
прийомом, оскільки поглиблює зміст тексту і неоднозначність його.
У контексті порушуваної проблеми важливо з’ясувати питання про взаємозв’язок мовної гри із типом оповіді як системи прийомів та мовних засобів, моти323

вованих єдністю обраної автором точки зору оповідача чи персонажа, що організує
весь текст чи окремі його фрагменти. З’ясування цього питання дасть змогу визначити особливості реалізації ігрового начала в ідіостилі прозаїків 10-20-х років ХХ
ст. Оптимальним шляхом вирішення поставленого завдання є порівняння, перш
за все у функціональному аспекті, прийомів мовної гри в аналізованому матеріалі
та подібних прийомів у творах гумористичного характеру. Для цього варто залучити результати дослідження Г. Щербакової [10], головними тезами якого є: мовна
гра у комічному тексті частіше присутня у мовленні персонажа, або персонажного оповідача, у цьому випадку ігрові прийоми стають одним із засобів створення
мовленнєвої маски; мовленню безстороннього оповідача мовна гра не притаманна;
засоби мовної гри формують іронічне ставлення до героїв і реалізовуються часто у
діалогах, де виконують характерологічну функцію. У творах письменників 10-20-х
років ХХ ст. спостерігаються протилежні тенденції: мовна гра притаманна у першу
чергу оповідачу (більшою мірою першоособовому, дещо меншою – безсторонньому)
і значно рідше героям, приклади реалізації у діалозі переважно пов’язані із ерративами (у творчості М. Хвильового та Ю. Яновського); така мовна гра виникає
у мовленні персонажів незумисно і не усвідомлюється героями. Проте у романі В.
Підмогильного “Місто” діалоги Радченка та Вигоцького демонструють інтелектуальне обігрування значень слів. Крім того, якщо для комічних текстів характерними ігровими прийомами є лексичні та фразеологічні трансформації, то для творів
аналізованих письменників лінгвістичні одиниці стають часто засобами вираження мисленнєвої гри.
Проте у випадках персонажної оповіді (третій фрагмент з “Оповідань про Майкла Паркера”) та епізод “Арабесок” про Миколу Григоровича функціональні прийоми мовної гри збігаються: оповіді Майкла Паркера притаманно несподіване
вживання слів, переосмислення їх семантики та сполучення, що створює гумористичний ефект (“найбільш заяче місце”, “чи не пахне теє повітря українським селянином”, експерименти зі стилем тощо), а осердям епізоду про Миколу Григоровича
є безглуздий діалог його із працівниками, що сатирично характеризує усіх мовців.
Отже, тип оповіді є одним із чинників, що впливає на функціональну своєрідність мовної гри. Характерна для письменників 10-20-х років ХХ ст. першоособова
нарація або безстороння, але позначена іронічною суб’єктивністю, що притаманна
В. Підмогильному та Г. Шкурупію, притлумлює комічний ефект і актуалізує естетичний. Таким чином мовна гра, що порушує норми мовлення, має ширшу сферу
використання, ніж у гумористичних текстах. Вона перш за все спричинює зупинку
сприйняття, а отже, руйнує автоматичну, механічну рецепцію. Усвідомлюючи мету
порушення норми, читач залучається до мовної гри. Автор таким чином створює
ігрову ситуацію, яка передбачає моделювання тексту читачем навзаєм. Для читання таких текстів обов’язковим є активне сприйняття читача, залучення не лише
уваги, але й емоцій. Мовна гра неодмінно потребує партнера: лише від реципієнта
залежить підтримає він гру чи вважатиме авторську вільність неграмотністю чи
недбалістю.
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ПОДОРОЖНІ ТВОРИ ОЛЕНИ КИСІЛЕВСЬКОЇ В КОНТЕКСТІ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ МЕМУАРИСТИКИ: ПОЕТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Стаття присвячена розгляду особливостей подорожей О. Кисілевської у контексті
західноукраїнських мемуарів. До уваги беруться калейдоскопічність подій, репортажна
манера викладу, концептуальність тощо.
Ключові слова: мемуари, спогади, подорожі, подорожня література.
Статья посвящена рассмотрению особенностей путешествий Е. Кисилевской
у контексте западноукраинских мемуаров. К сведению берутся каледоскопичность
событий, репортажность, коцептуальность и под.
Ключевые слова: мемуары, воспоминания, путешествия, литература путешествий.
The article is devoted to examination of the peculiarities of O. Kisilevska’s trips in the
context of West Ukrainian memoirs. Kaleidoscopic nature of events, reporting manner of exposition, conceptuality etc. are taken into consideration.
Ke ywords: memoirs, flashbacks, trips, traveling literature.
Подорожня література (література подорожей, “туристична література”1,
“подорожі”(І. Кревецький), “жанр подорожей” (Я. Явчуновський), травелоґи) акумульована на “хронотопі шляху, на переміщенні персонажа у просторі й часі, генетично постає
зі спогадів”(Ю. Ковалів) [1: 230]. Це природнє надбання мемуаристики на початку ХХ
століття трактувалося як “дуже важливий відділ розповідної літератури” (“Підручник
словесності” А. Філонова). Науковці зауважували, що “після творів поезії жоден із видів
словесності так не цікавий, як подорожі”, які читалися більше, аніж інші “твори серйозного змісту”. Головна причина – в їх тематичному наповненні, не менш важливе значення має образність викладеного матеріалу. У Галичині побутували терміни-синоніми
“описи подорожей”, “подорожничі описи” тощо. Попри те, що ця література привертала
увагу дослідників (І. Кревецький, І. Янська, В. Кардін, П. Білоус, Я. Поліщук, Ф. Погребенник і ін.), західноукраїнський її феномен не був об’єктом цілісного аналізу. Тому ми
хочемо закцентувати на деяких його особливостях.
У подорожній літературі першої половини ХХ століття, якій властивий агієнаційний досвід, “нелегкий і нерідко екстремний – або тобі перехоплює дух від раптово усвідомленої інакшості, або ж, навпаки, впадаєш у шок, повною мірою відчуваючи свою
неприкаяність та зайвість у цьому чужому світі” (Я. Поліщук) [2: 132], як і загалом у
західноукраїнських споминах, простежуються якісні зміни (белетристичність, синкретичність і ін.). Подорожі здебільшого репрезентували автори (О. Назарук, С. Яблонська,
Я. Окуневський і ін.), які мали схильність до “самозаглибленої рефлексії”, протистояли
тим, кого полонила “подорожня екзотика, а не психологічна драма”[2: 132].
У подорожніх нарисах, поширених у Галичині, зазвичай, “традиція вживається з
новаторством, динаміка обумовлена самою природою, об’єктивна присутність світу й
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суб’єктивність художника найбільш відчутні, безумовно – помітніше їх протистояння,
зв’язок, взаємозалежність”[3: 30]. Постає, як і в будь-яких інших різновидах споминів,
точність відтворення побаченого під час мандрів, незаангажованість мемуариста, а художність образу закумульована “у самій природі, географії”[3: 31]. Для мемуариста важливо не порушувати цілісність зображуваного, – подорожні (О. Кисілевська, О. Назарук,
С. Яблонська, Й. Сліпий і ін.) були уважними до будь-яких дрібниць, щоб не пропустити
головного. Саме тому мемуаристи (О. Назарук) радили одразу ж записувати свої подорожні враження, робити нотатки олівцем по ходу спостережень, адже “…кожне опізнення затирає враження”.
Вказаний материк літератури характеризується специфічними поетологічними особливостями та жанрово-стильовими домінантами, які продукуються “досвідом відчуження” (Я. Поліщук), де “протистояння “свого” (світу, простору) “чужому” – формоутворюючий фактор жанру”[4: 839]. Не виключається й інший “пошукуваний результат
подорожі – це паралель між чужим і своїм” (І. Гончаров, “Фрегат Паллада”)2. Цій літературі, на наш погляд, притаманні такі риси мемуарного письма, як логічний причиново-наслідковий зв’язок, хронологічність, ретроспективність, факто- й фотографічність,
синкретизм та ін.; урешті вона повноцінно “прибрана квітами уяви” (С. Левинський).
Подорожнім творам як різновидам спогадів характерна спадковість суспільно-моральних і жанрових традицій, комунікативність, адже ще на початку подорожі в ній закладений кінцевий результат: автор переживатиме невлаштованості в дорозі заради “думки про те, як він, повернувшись додому, буде розповідати про побачене своїм друзям”
(Паскаль). Подорожі підсилюють національні почуття. Мандрівки дають багатий, різнорідний і захоплюючий матеріал. Вони закінчуються тим, що “людина повертається на
свою батьківщину (додому) й збагачує, й розширює її своїми знахідками” (М. Пришвін).
Вправні в майстерності мемуаристи володіють умінням “бачити час у просторі” (М. Бахтін). Тому зрозумілими стають часті в західноукраїнських споминах авторські риторичні
запитання й побажання.
Подорожнє письменство спроможне розширювати знання про географічні обшири
світу, флору й фауну різних земель, склад населення, взаємовідносини, традиції та культуру людей інших націй тощо. Окрім того, що подорожі мають пізнавальне значення,
вони “порушують естетичні, філософські, фантастичні, публіцистичні проблеми”[1:
230] і є унікальним духовним набутком земної цивілізації, з розвитком якої у гомо сапієнс з’явилася можливість не лише мандрувати, але й передавати, оприлюднювати враження від побаченого. Останнє сприяло вихованню й самовихованню: подорожі “від
міста до міста, від людей до людей, від долі й назустріч долі” (С. Левинський) – а відповідно й твори цього характеру – збагачують індивідуальну картину світу, поглиблюють
світогляд, розширюють думку й психологічні можливості особистості, загартовують характер: “Подорож дає силу й оживляє” (О. Назарук), дозволяють збагнути свою й чужу
ментальність, засвідчують: “fama fert” (історія триває), викликають “переживання із потреби душі” (Й. Назар) тощо. Зрештою, вони дають можливість людині “втекти” від життєвих обставин, на що вказували С. Яблонська в “Далеких обріях” чи М. Грушевський
у нарисах “По світу”, “забутися”, – виконують терапевтичну функцію. Адже однією із
складових психотерапії є т.зв. “бібліотерапія” – “помагати собі при лікуванні хворого
відповідно дібраною книжкою” (В. Кучабський).
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Свого часу російські науковці І. Янська й В. Кардін, покласифіковуючи подорожні
нариси, пропонували враховувати ступінь віддаленості автора від зображуваного предмета. Однак, на наш погляд, такий підхід є дещо однобоким: не варто виключати потребу тематичного групування, зокрема за географічним принципом, що представлене
досліджуваними споминами – напр., подорожі Америкою (О. Кисілевська, О. Назарук,
Л. Ясінчук, М. Сокіл та ін.), Європою (“Швайцарія” О. Кисілевської, подорожні твори
О. Назарука, В. Мудрого, В. Кисілевського, Л. Ясінчука) та ін. землями.
На свого роду диференціацію праць мандрівного характеру вказує також мета подорожі: для заробітку, з релігійних почувань, для лікування, для приємних прогулянок,
для відкрить, до історичних місць тощо. Відповідно покласифіковуємо “купецькі”, науково-пізнавальні (Є. Храпливий, “По хліборобській Чехії”; Василь Левицький, “Міжнародна Кооперативна Школа в Швайцарії”) спомини. Окремими ланками є вакаційні
(М. Рудницький, “Більша вакаційна подорож”), лікувальні (Ф. Федорців, “Наш літній
осередок. Один день у Черчі”) та відпочинкові (А. Рудницький, “Через Крим і Кавказ”)
подорожні спогади. Осібно стоять історико-пізнавальні (Ф. Дудко, “Подорож до Батурина. Спогад”), літературні (Оксана Л., “Моя подорож на могилу Тараса”; Галина Орлівна,
“Як я їздила на похорон Льва Толстого. (Зі споминів юнацьких літ)” та ін.) і паломницькі
(о. Г. Костельник, “Зі Львова до Риму”) тощо. Прикметно, що подорожі до могил письменників в першій половині ХХст. набирали духовного осердя, зокрема до місця захоронення Т. Шевченка – мандрівки “на прощу”(А. Полотай): К. Марусенко, “Подорож
до Канева. (Спогади вчителя парафіальної школи)”; Галичанка О. (О. Кисілевська), “На
Тарасову могилу”. Свідомі українці відвідували могилу П. Куліша (спомини М. Сріблянського), подорожували до місць перебування Ю. Федьковича (О. Щербанович, “Верхами до Сторонця-Путилова”) та вшановували своїми мандрівками інших письменників.
Заслуговує на увагу й “дзеркально” обернена класифікація І. Кревецького: подорожні
твори українців (своєю землею й чужиною) та іноземців про Україну.
Не виключаємо подорожьої сюжетики як складової політематичних (О. Барвінський,
Б. Лепкий) мемуарів. Органічно введені в канву споминів, вони сприяють романтичним
мотивам і романній поліцентричності в мемуарному жанрі (Б. Лепкий “До Зарваниці”).
У “споминах утікачів” (О. Назарук, В. Леонтович) сюжетні лінії вимушених мандрівокутеч посилюються драматичними колізіями, набираючи трагічного звучання. Сюжетотворчими є подорожні мотиви й у споминах дипломатичного (О. Назарук “Галицька
делегація в Ризі…”) та ін. характеру. Осібну підгрупу складають описи подорожей на
конгреси, з’їзди й участь спогадувача в них (О. Назарук “В Будапешті. Вражіння і думки
з 34-го Евхаристійного Конгресу у травні 1938 р.”, “Вражіння з Волині….”).
На нашу думку, варто дотримуватися таких класифікаційних рамок: 1) описи мандрівок-подорожей українців батьківщиною й чужиною та іноземців нашим краєм, 2) вітчизняні подорожні твори світського (їх різновиди збігаються із метою мандрівок) та паломницького характеру, пов’язані, знову ж таки, з чужиною та Україною, 3) подорожі як
складова політематичних мемуарів; 4) подорожі до місць розселення українців (в США,
Канаді, Зеленому Клині тощо). Усі вони повноцінно представлені в західноукраїнській
літературі. Скласифікованими формотворчими різновидами досліджуваного письменства найчастіше бувають книги подорожей, замітки, нариси, листи, подорожні щоденники, “своєрідні літературні репортажі” (Я. Явчуновський), власне спогади, котрі “склали
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(чи, скажемо обережніше, трансформували) жанр подорожей” (Я. Явчуновський) і функціонували в Західній Україні. Тогочасні твори подорожнього характеру також вбирали
в себе особливості “ґатунків пограничних”(С. Олдаковська): репортажів, фейлетонів,
есеїв.
Автори подорожніх творів перемагали свій етноцентризм і виходили на світовий цивілізаційний простір через соціальні проблеми та проблеми жіноцтва, які ставали все
більш актуальними для мемуаристики першої половини ХХ ст. О. Кисілевська розповідала емігранткам про те, як важко працюють жінки в рідних селах. А галичанкам переповідала про американок. Авторка мріяла про “ближчі зв’язки між українським і американським жіноцтвом, як в Америці, так і в Европі”[5: 6] з метою розширення кругозору
та піднесення феміністичних поглядів українок.
У подорожах західноукраїнських авторів “самозаглиблена рефлексія” (Я. Поліщук)
як вид екзистенційного вияву протиставляється “матеріалізації ностальгії як безпосереднього переживання, часто надто гарячого й гострого, драматичного й пронизливого”[2:
132] Через цикли подорожей США й Канадою (Л. Ясінчук, О. Назарук, О. Кисілевська)
проходило усвідомлення ностальгії, котру переживали тамтешні українці-емігранти й
яка розкривалася через зорові, слухові й нюхові образи. О. Назарук у нарисі “В столиці жовтого диявола”, вживаючись у екзистенцію співвітчизника на чужині, зауважував:
“Еміґрант, котрий волочиться по чужині й тяжко терпить на ностальґію, інстинктивно
уникає місць, на котрих чорніє траґедія”[6: 120].
Автори у західноукраїнські подорожніх спогадах тяжіють до подачі цифрових даних,
фактичного матеріалу, як це маємо, наприклад, в “Швейцарії”[9] О. Кисілевської, де поруч сухих статистичних даних знаходимо “доволі живі описи відвідин різних промислових і господарських околиць і зведень”[7: 563]. І це зрозуміло, адже в подорожньому
нарисі, як ні в якому іншому різновиді документалістики, письменнику найбільш неприйнятний стан вільного художника. Географічне пізнання та естетичне співпереживання
тут не повинні розходитися з точністю зображуваного. Наратор-мемуарист, безперечно,
повинен йти шляхом документальної точності описуваного. Мемуари О. Кисілевської
– це інформаційний матеріал про міста і природу, населення, в т.ч. україців-емігрантів,
їх життя на далекому континенті. Вводилися назви українських організацій за океаном:
“Народний Дім”, “Взаємна поміч” й ін. Розповіді про них, відкриваючи сторінку емігрантської історії, були прикладами чеснот української громади.
Мотив подорожі, який базується на калейдоскопічній зміні побаченого, техніці
монтажу, як жоден інший, дає можливість для вибору й апробації власних принципів
і прийомів творення пейзажу чи портрету, сприяє динамічності розповіді. Поетологічні можливості подорожніх творів, кінематографічність стилю, вважаємо, базуються на
репортажній манері викладу. О. Кисілевська пояснювала в нарисі “З моїх мандрівок.
Шікаґо й околиці”, чому вдалася саме до інформаційного допису. На мемуарний інформаційно-репортажний вияв авторку спонукала праця журналіста. У подорожніх нарисах
(“Клівеленд”) авторка розкривала мету своїх поїздок (“…відвідання жіноцтва, жіночих
організацій, згуртовання їх[…]…”[8: 4]), подавала пояснення щодо співпраці з громадами емігрантів.
Для автора травелоґу важливий географічний простір, однак не менш важливими є
“простори творчості”: “Їх нарисовець-мандрівник потребує не менше, ніж територіаль329

них просторів, зміни образних вражень, нових земель, незаселених країв, іншомовного
натовпу, морського прибою” [3: 33]. Інакше існуватиме загроза витворити не подорожній
нарис, а звичайний путівник. Свого часу критики зауважили, що друга частика “Швейцарії” О. Кисілевської значно виграла б, “коли б авторка ще більше звернула була увагу
на художньо описову сторінку, а обмежила надто не раз широке оповідання про чисто
практичні, туристичні справи”[7: 563].
Цілеспрямованість і концептуальність як прикмети травелоґів забезпечують комплексний підхід до зображуваного: часто репортерська завзятість межує з гуманістичними узагальненнями. Тому на сторінках подорожніх описів з’являються портрети-штрихи, поєднано манеру репортажного викладу та наукового вивчення. Однак “дослідженню
піддаються не характер, не особистість, а проблема[…]”[3: 41]. Людина, яка потрапила
в силове поле мемуаристики, в західноукраїнських спогадах ставала в центрі з’ясування
оптимізації вирішення комплексних завдань побутового, господарського, економічного,
соціального та морального характеру.
Саме такою концептуальною була “Швайцарія” О. Кисілевської. Її зовнішня композиція прикметна чотирма розділами: “Короткі загальні уваги про Швайцарію”, “На
швайцарській землі”, “Промисли Швайцарії”, “Люди”. Завдяки лапідарності вислову,
своїй ілюстративності вона здобула широкий резонанс у тогочасному житті й пресі.
Чимало подорожніх нарисів публіцистичного характеру цієї ж авторки, композиційно
зв’язаних із вказаним виданням, друкувались на сторінках журналу “Жіноча Доля”. Це
давало можливість масовому читачеві познайомитися з подорожньою літературою.
“Швайцарія” показова зачудуванням красою альпійської країни, спробою заглянути
в душі її мешканців, зрозуміти волелюбність цих людей задля збагачення власного досвіду і розширення світогляду свого народу. Розділ “Короткі загальні уваги про Швайцарію” – це своєрідна інтродукція, де мемуаристка акцентує на питаннях освіти, моралі,
історичних пам’яток, літератури, занять та побуту населення тощо. Белетристична місцями форма оповіді чи розповіді полегшувала сприйняття читачем матеріалу про державний устрій, міста́ Швейцарії тощо. “Широко задуманий, настроєвий опис подорожі,
доповнений зачерпаними з відповідної наукової літератури [серед джерел, використаних авторкою, – праці Моржицької “Szwaycaria, jej przyroda i mieszkańcy”3, М. Драгоманова “Швейцарська спілка”, Е. Водовозова “Швейцарія”, М. Творидла “З подорожі
по Швайцарії”, статті В. Левицького про кооперацію в “Господарсько-кооперативному
часописі”(1931р.), матеріали іншомовних видань “Züricher Zeitung”, “Jurnal de Geneve”
та ін. – М. Ф.] історичними, статистичними і т. п. даними”[7: 563] cвідчить про багатство
змісту травелоґу О. Кисілевської. А, як відомо, “документ присутній у тканині “невигаданого мистецтва” в строго визначеній якості[…]. Документаліст заздалегідь чи в процесі роботи знає або прагне дізнатися, точніше визначити потужність емоційного заряду,
який ховається в кожному факті”[3: 34].
Часто автор подорожнього твору на основі розкриття практичної діяльності конкретної особи узагальнює матеріальні та духовні запити суспільності. Тут у пригоді стають
соціальний аналіз, статистичні дані, широке інформативне тло викладу тощо, які широко використовувалися, зокрема, в подорожніх еміграційних споминах. О. Кисілевська
(“Дітройт”) пізнала на чужині багатьох жінок, серед них письменницю Ф. Р. Лайвсей,
яка переклала із української чимало поезій, “Марусю” Г. Квітки-Основ’яненка. Мемуа330

ристку цікавило жіноче питання, тому вона намагалася якомога більше довідатися про
організації американок, які “дуже щиро й гостинно відносилися” до неї, “випитували
про положення українського народу, розчвартованого на чотири частини”[5: 6]. О. Кисілевська подавала докладний звіт про те, де бувала, розповідала про свої знайомства, в
т.ч. з Джейн Адамс, Головою Міжнародної Жіночої Ліґи Миру та Свободи4, та ін. Перечисляючи імена жінок, авторка спомину давала їм короткі характеристики, згадувала їхні
добрі справи. Тому спомини набирали характеру міні-сильветок.
Як бачимо, О. Кисілевська вписала в західноукраїнську мемуаристику свою сторінку
подорожей, які й сьогодні чарують своєю простотою, патріотичними мотивами, невимушеністю розповіді.
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Примітки:
Таку назву подорожам дав І. Франко у “Рекомендаційному листі” до матеріалу “З
подорожі по Европі” (див.: ЛНВ. – 1901. – Т. ХІІІ. – Кн. ІІІ. – С. 113). Тут і далі в цитатах
із західноукраїнських джерел першої половини ХХ століття зберігаємо стиль оригіналу,
однак дотримуємося сучасного правопису.
2
У подорожній літературі (“Далекі обрії” С. Яблонської, “Листи з чужини” Я. Окуневського, цикл “По рідному краю” О. Кисілевської та ін.) автор опису чужини –
обов’язково носій власної національної традиції, його індивідуальні свідомість, психіка
аж ніяк не можуть бути відсунуті на периферію. Адже навіть тоді, коли мемуарист намагається заховатися від читача, він саморозкривається у низці відібраних ним картин,
образів. Хоча подорожня література завдяки ностальгійним мотивам найбільше харак1
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теризується домінантами відстороненості та неприкаяності, однак вона містить елемент
авторського самоаналізу. Наратор постійно присутній, навіть тоді, коли перебуває “за
кадром”.
3
“Швейцарія, її природа й мешканці” (пол.).
4
Спільне фото О. Кисілевської та Дж. Адамс було поміщене в часописі “Жіноча
Доля” (1930р., ч. 18).
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ФЕНОМЕН ЭКСТАТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ АВТОРСКОГО
МИФА М. ЦВЕТАЕВОЙ В ЦИКЛЕ «БЕССОННИЦА»
У статті на матеріалі циклу М. Цвєтаєвої «Безсоння» аналізується феномен екстатичності. Виділяються авторські коди, що визначають своєрідність прояву феномену екстатичності у цвєтаєвському циклі в контексті міфу поетеси.
Ключові слова: екстатичність авторський міф, пограничний стан, поетичний дар,
ліричне «я».
В статье на материале цикла М. Цветаевой «Бессонница» анализируется феномен
экстатичности. Вычленяются авторские коды, определяющие своеобразие проявления
феномена экстатичности в цветаевском цикле в контексте мифа поэтессы.
Ключевые слова: экстатичность, авторский миф, пограничное состояние, поэтический дар, лирическое «я».
The article deals with the phenomenon of extative state on material of cycle by M. Tsvetaeva
«Insomnia». Authorial codes are distinguished, which determine originality of display of the
phenomenon of extative state in Tsvetaeva’s cycle in the context of myth of poetess.
Key words: ecstasy, extative state, authorial myth, frontier state, poetic gift, lyric «ego».
Актуальность поставленной проблемы связана с обостренным интересом современного цветаеведения к изучению творчества М. Цветаевой в аспекте выявления скрытых
авторских кодов.
Среди исследователей лирической системы М. Цветаевой (А. Саакянц [1], В. Маслова [2], И. Шевеленко [3]) наибольшее внимание циклу «Бессонница» уделила С. Ельницкая [4]. Она подробно проанализировала первое и последние стихотворение цикла,
а главное предложила подход, который дает «два прочтения (в соответствии с характерным для Цветаевой совмещением разного) <…> на высшем уровне текста и на низшем»
[4: 100], выявляя как коды духовной экзистенции, так и любовно-эротический софический подтекст.
© Фокина С.А., 2011
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Учитывая гипотезу С. Ельницкой, нами образная система цикла «Бессонница» в
подобном контексте не рассматривается. Новизну подхода в данной статье к изучению
цикла «Бессонница» определяет актуализация значений, фиксирующих особое экстатическое состояние лирической героини, интерпретируемое как выход в Иномирье.
Цель данной статьи – анализ феномена экстатичности в лирическом цикле М. Цветаевой «Бессонница» в контексте авторского мифа поэтессы.
В соответствии с заявленной целью намечены следующие задачи: рассмотреть функционирование экстатичности как феномена, порождаемого Бессонницей; проследить
модификации психо-эмоциональных состояний лирического «я»; выявить семантические доминанты, входящие в смысловое поле «Бессонница».
«Бессонница» как цикл был оформлен не сразу. Изначально стихотворения печатались отдельно в сборнике «Версты» 1922 года.
Обстоятельства, сопутствующие истории создания цикла «Бессонница», указывают
на важность осознания М. Цветаевой разрозненных, но тематически, идейно и ассоциативно связанных стихотворений как художественного единства.
Образ Бессонницы позволяет соединить одухотворенность (Ср. «Черной бессонницей / Сияют лики святых») и одержимость, маркирующие феномен экстатичности. Бессонница – знак избранности, наделяет лирическое «я» особым мировосприятием.
Первое стихотворение цикла строится как монолог, который начинает лирическое
«я» и продолжает Бессонница, которая становится своеобразным «альтер эго» лирического «я», выполняя функцию вожатого. Подобная ситуация напоминает одержимость
божественной силой Сивиллы (Овидий, Вергилий), к образу которой в дальнейшем не
раз будет обращаться М. Цветаева. Лирическое «я» в цикле «Бессонница», как и Сивилла, неразрывно связано с некой сверхсилой, наделяющей его ролью медиатора (транслятора), переживающего состояния экстаза, что в поэтическом мире М. Цветаевой означает
духовное прозрение.
Оппозиция дня, как времени духовного покоя и торжества света («Мало – тебе – дня,
/ Солнечного огня!»), и ночи, с которой частично отождествляется бессонница, символизируя хтонические силы и духовное бдение, позволяет лирическому «я» совмещать ипостась идолопоклонницы – чернокнижницы («То-то же! По ночам / Не молись – идолам! /
Я твою тайну выдала, / Идолопоклонница») и мученицы («Вот ты и отмучилась, / Милая
мученица»). Так прослеживается градация статуса лирического «я»: идолопоклонница –
женщина – мученица.
Мотив бессонницы представлен в цикле образом теневого венца («Обвела мне глаза
кольцом / Теневым – бессонница / Оплела мне глаза бессонница / Теневым венцом»).
Поливалентность этого образа формирует семантическое поле, куда входят значения: обвенчанности с Бессонницей («Спи, увенчана»), а также аллюзии, связанные с терновым
венцом. Бессонница сопряжена со страданием, но в то же время становится для лирического «я» проводником в Иномирье и дарует обладание тайным знанием и певческим
даром («Пару моих колец / Носи, бледноликая! / Кликала и накликала / Теневой венец»).
В конце стихотворения Бессонница выступает в качестве освободительницы от подобной одержимости, расколдовывает и возвращает лирическому «я» утраченный покой,
соотносимый со сном («Сон – свят, / Все – спят. / Венец – снят»). Сон в поэтическом мире
М. Цветаевой, означающий способность к творчеству и визионерству, сближается с сим333

воликой смерти. Так, сохраняя в цикле архетипические коннотации и мифологические
аллюзии, связанные с мотивом сна, поэтесса задает неоднозначный уровень прочтения
концовки стихотворения. Успокоение лирического «я» и снятие Бессонницей теневого
венца может ассоциироваться со смертью как возможностью преодоления раздвоенности лирического «я», принадлежащего и миру земному и запредельному Иномирью.
Во втором стихотворении образ «сонного, бессонного» леса позволяет сближать
символику сна и бессонницы, как пограничных состояний, позволяющих обрести экстатический статус. По определению М. М. Маковского «магическому мышлению сон
представляется как сакрально-сексуальный экстаз – отрыв от всего земного, а главное
– приобщение к божеству, слияние с божеством» [5: 302–304]. Бессонница предстает
временем таинства («Ах, ночь! / Где-то бегут ключи, / Ко сну – клонит»), подчеркивая
амбивалентность ночи – дарующей и гибельной («Сплю почти. / Где-то в ночи / Человек
тонет»).
В третьем стихотворении цикла Бессонница выявляет скрытую сущность лирического «я»: желание раствориться в ночи, стать странницей и отринуть земные обязательства
и привязанности («Освободите от дневных уз»). Героиня наделяется ощущением призрачности и нереальности своего существования («И шаг вот этот – никому – вслед, / И
тень вот эта, а меня – нет»), что может выступать скрытым указанием на связь с Иномирьем, интерпретируемым как истинная родина лирического «я» («Друзья, поймите,
что я вам – снюсь»).
В четвертом стихотворении цикла представлено психо-эмоциональное состояние
отрешенности от земной жизни. Лирическое «я» приобретает через болевое состояние
статус небесного жителя:
После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим, – ничьим.
В медленных жилах еще занывают стрелы –
И улыбаешься людям, как серафим.
Возникшее равнодушие лирического «я» к земному миру («И глубоко равнодушен и
враг и друг») оборачивается способностью особого слуха, что апеллирует к мотиву поэтического дара («Целая радуга – в каждом случайном звуке, / И на морозе Флоренцией
пахнет вдруг»). Идею поэтического слуха М. Цветаева пронесет через все творчество и
концептуализирует в своем эссе «Искусство при свете совести». «Слух этот не иносказательный, хотя и не физический. Настолько не физический, что вообще никаких слов
не слышишь, а если слышишь, то не понимаешь, как спросонок. <…>. Слышу не слова,
а какой-то беззвучный напев внутри головы, какую-то слуховую линию – от намека до
приказа…» [6 (5/2: 48)].
Заключает стихотворение образ печати бессонницы, определяющий мироощущение
лирического «я». Бессонница полностью преображает лирическое «я», наделяя его чертами мученичества и святости:
Нежно светлеют губы, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик.
В пятом стихотворении лирическое «я» предстает в ипостаси небесного гостя. Образуется оппозиция «небесная родина» – «земной мир» («Нынче я гость небесный / В
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стране твоей»). Возникает и другое важное противопоставление: бессонница – сон («Я
видела бессонницу леса / И сон полей»). Бессонница соотносится с лесом, что подчеркивает архетипическую связь с ночью и хтоничекими силами. Сон связывается с простой
деревенской жизнью, покоем и природным началом («Где-то в ночи подковы / Взрывали
траву. / Тяжко вздохнула корова в сонном хлеву»), вызывая у лирического «я» ощущение
нежности и грусти:
Расскажу тебе с грустью,
С нежностью всей,
Про сторожа-гуся
И спящих гусей.
Бессонница перестает быть духовным бдением мученицы или наваждением идолопоклонницы и предстает временем покоя и созерцания простой и близкой лирическому
«я» жизни, вернуться в которую можно только на время «небесным гостем».
В шестом стихотворении Бессонница направляет лирическое «я» («Бессонница меня
толкнула в путь») и обрекает его на одиночество. Но возможность любви позволяет преодолеть одиночество и приобщиться к земному бытию («Сегодня ночью я целую в грудь
/ Всю круглую воюющую землю!»).
В седьмом стихотворении цикла лирическое «я» получает возможность видеть сны,
но сны оказываются тяжелыми и настораживающими предчувствиями («Черноглазого
ребенка / Я увидела во сне»). В стихотворении появляется образ сосны. Сосна наделяется характеристиками лирического «я»: жаром души, ощущением боли, способностью
к провидению («Так у сосенки у красной / Каплет жаркая смола»). Лирическое «я» начинает воспринимать свое душевное смятение и тревогу, как распиливание («Так в ночи
моей прекрасной / Ходит по сердцу пила»). Образ пилы вносит не только мотив боли
духовной и физической, но и становится аллюзией медленного умирания. Отождествляя
себя с распиливаемым деревом, лирическое «я» внутренне противопоставляет себя миру
живых, тем, кто ночью может спокойно спать.
Лирический сюжет восьмого стихотворения цикла «Бессонница» выстраивается как
гимн ночи. Лирическая героиня выступает в амплуа жрицы-заклинательницы. Черная
ночь, «как зрачок, сосущая свет», имплицитно вводит мотив демонически окрашенного
творческого прозрения. Монолог лирического «я», обращенный к ночи, уподобляемой
языческому божеству, определяет тип отношений, связывающий коммуникантов. Это
отношения любви-подчинения со стороны лирического «я» («Голосу дай мне воспеть
тебя, о праматерь / Песен, в чьей длани узда четырех ветров»). С ночью связывается ряд
мотивов в контексте цикла, означающих поэтический дар: мотив ветра («узда четырех
ветров»), мотив вместилища божественного голоса, который реализуется в образе раковины («Клича тебя, славословя тебя, я только / Раковина, где еще не умолк океан»),
и мотив творческого горения («Испепели меня, черное солнце – ночь!»). Ночь изображается стихией, способной избавить лирическое «я» от связей с земным миром, тревог
и любовных привязанностей («Ночь! Я уже нагляделась в зрачки человека»), наделив
взамен творческой пассионарностью и способностью быть поэтом. В эссе «Искусство
при свете совести» М. Цветаева определит подобное состояние, как «блаженство полной
отдачи стихии» [6 (5/2: 28)], утверждая при этом, что «стихия слова» – «единственная из
всех стихий, отродясь осмысленна, то есть одухотворена» [6 (5/2: 38)]. Это наблюдение
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позволяет акцентировать важность и неизменность для поэтессы идеи творчества как
наваждения, внутренне преображающего личность творца и определяющего его отношение с окружающим миром.
Тема девятого стихотворения цикла – всеобщая бессонница. Ночь предстает временем бодрствования, вскрывающим человеческую сущность, соотносимую с тремя возрастами: младенчеством, молодостью и старостью:
Кто спит по ночам? Никто не спит!
Ребенок в люльке своей кричит,
Старик над смертью своей сидит,
Кто молод – с милою говорит,
Ей в губы дышит, в глаза глядит.
Бессонница становится болевым и пугающим напоминанием о быстротечности жизни и одноприродности сна и смерти. Сон интерпретируется как гибельное начало и нивелирование человеческой экзистенции.
Заснешь – проснешься ли здесь опять?
Успеем, успеем, успеем спать!
Бессонница привязывает лирическое «я» к жизни, заставляя реализовать свое земное
предназначение, уходом от которого может стать сон, переходящий в смерть:
Не спи! Крепись! Говорю добром!
А то – вечный сон! А то – вечный дом!
В противоположность первому стихотворению цикла бессонница воспринимается
лирическим «я» как естественное состояние, охраняющее героиню от более опасных
соблазнов – вечного покоя.
Десятое стихотворение цикла продолжает тему предыдущего стихотворения (Ср.
«Кто спит по ночам? Никто не спит!»). Лирический сюжет центрируется вокруг мотива
горящего «окна в ночи» («Вот опять окно, / Где опять не спят»). Окно становится символом бессонницы и душевной неуспокоенности («В каждом доме, друг, / Есть окно такое»). Ночное бодрствование осмысляется в стихотворении как амбивалентное явление,
означающее как радость, так и горе:
Крик разлук и встреч –
Ты окно в ночи!
Может – сотни свеч,
Может – три свечи…
В этом стихотворении лирическое «я» обращается не к Бессоннице, а к абстрактному собеседнику («друг», «дружок»). Такая коммуникативная позиция придает тексту
оттенок интимности и своеобразной исповедальности. Главной характеристикой бессонницы становится утрата покоя («Нет и нет уму / Моему – покоя»), чему противопоставляется мотив искупительной молитвы («Помолись, дружок, за бессонный дом, / За окно
с огнем»).
В заключительном стихотворении цикла образ кубка вызывает ряд ассоциаций:
обольщение лирического «я» Бессонницей – причащение – опьянение – яд – принятие
смерти – отрешение от земного мира – переход в Иномирье – принятие поэтического дара.
Можно также выделить еще один подтекст в стихотворении, если обратить внимание
на номинацию Бессонницей героини: «ласточка моя». Помимо очевидной ласковости и
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некоторой интимности подобного обращения, следует отметить, что в поэтическом мире
М. Цветаевой ласточка означает – Психея (Ср. «Не самозванка – я пришла домой…»).
Итак, обольщение души-Психеи позволяет интерпретировать зарождение одержимости лирического «я» Бессонницей как:
• подчинение демоническим силам, внутренне изменяющим героиню;
• духовные скитания лирического «я»;
• торжество духа и творческого начала над плотью и земными привязанностями (образ бессонной души);
• успокоение в родственной стихии Бессонницы.
Целостность цикла задается соотношением с состоянием бессонницы духовного и
экзистенциального опыта лирического «я». Феномен экстатичности наделяет психотип
лирического «я» внутренней динамикой, акцентируя доминанты, входящие в смысловое
поле цикла «Бессонница»: одержимость, мученичество, сопричастность Иномирью.
Подход представленный в данной статье, предлагая определенный тип анализа, дает
возможность исследования поэтической системы М. Цветаевой в аспекте вычленения
феномена экстатичности как важной составляющей авторского мифа поэтессы и открывает перспективы дальнейшего исследования.
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ПРИЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ УКРАИНИЗМОВ В ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ А.И. КУПРИНА
У статті проаналізовано способи подання українізмів у художньому дискурсі
О.І. Купріна. Індивідуально-авторська методика тлумачення інокультурного лінгвокомпонента розглядається як складова частина змісту твору і як своєрідна риса майстерності письменника.
Ключові слова: російський художній дискурс, індивідуально-авторська письменницька техніка, інокультурний лінгвокомпонент, українські культуреми.
В статье проанализированы способы представления украинизмов в художественном дискурсе А.И. Куприна. Индивидуально-авторская методика толкования инокультурного компонента рассматривается как составляющая часть содержания произведения и как своеобразная черта мастерства писателя.
Ключевые слова: русский художественный дискурс, индивидуально-авторская писательская техника, инокультурный лингвокомпонент, украинские культуремы.
The article deals with different possibilities of presenting and interpreting specific Ukrainian words that are proper of Kuprin’s literary discourse. The author’s methodology in rendering the sense of those language components that pertain to a different culture is considered,
Kuprin’s style and literary skills are also regarded.
Key words: Russian literary discourse, individual authorial writing skill, allo-cultural language component, Ukrainian culturemes.
Изображая украинскую действительность, русские писатели обращаются к украинским заимствованиям, вкраплениям. Украинизмы в русском тексте переводят восприятие адресата в иную бытийно-культурную плоскость и выполняют ряд функций, основными из которых являются познавательно-эстетическая и художественно-аттрактивная
(наглядно-чувственная функция восприятия).
Украинский языковой компонент в художественном повествовании А. Куприна – это
материал поэзии с четко освещенным значением слова, без понимания которого эта поэзия невозможна. Толкование инокультурного элемента (или его ЛСВ, если слово многозначно) своеобразно осуществляется в литературно-художественном контексте определенного писателя и является особенностью его индивидуального стиля [5: 59, 61–62;
6: 291–292, 294–298]. Используя различные методы толкования украинизма, а именно,
представляя авторское очертание родственного понятия в иной культуре (соответстующее с представлением говорящего на ином языке), А. Куприн «придерживается» классических философско-языковых принципов передачи внутреннего наполнения языкового знака [7: 124–125, 137, 185]: раскрывает новое содержание, указывая на отношение
мыслимой единицы к ряду других (т. е. характеризует предмет как часть расчлененной
© Полякова Т.М., 2011
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системы, существующей независимо от нашего знания); контекстуально намекает на
внутреннюю форму номинации, усиливая эстетичность впечатления; подбирает русский
относительный эквивалент, подчеркивая несоответствие значения, какую-либо частность предмета (также в том случае, если внешняя оболочка слов совпадает) или несходство представлений о предмете в близкородственных лингвокультурах; использует
комбинации слов, картин (производимых художественной речью), если слово одного
языка не покрывает слова другого.
А. Куприн не увлекается «техническими» приемами сухой расшифровки украинского лингвокомпонента, используемого как в прямой, так и в авторской речи. Фиксируются
единичные постпозитивные пояснения в скобках и девять авторских сносок (в указанном
собрании сочинений), в которых значение номинации раскрывается лаконично, в пределах слова, словосочетания, реже – немногим более обширно. Например: «– Смотрите хорошо за лошадьми!.. Если будет гармидер (шум), держите крепче!» [3 (4: 102)]; «– Один
раз просила она у нашей молодицы злот (пятнадцать копеек)» [2 (4: 256)]; «– Велела,
говорят, она ему поймать кожана* и сварить его живого… *Летучая мышь» [2 (4: 242)];
«– А може, это и не волк трубит, а вовкулак*, – заговорил вдруг Трохым… *Вурдалак,
упырь» [2 (4: 492)]; «Сидит целый день, как старик, на присьбе*, опустив очи в землю,
и все думает… *Заваленка» [2 (4: 495)]; «– Да, что же? Повалил её на землю и засунул
ей квача* с дегтем в рот… *К в а ч – тряпка, туго свернутая, кляп» [2 (4: 241)]. Кратко
поясняя украинизм багно, писатель указывает на тип болотистой местности, распространенный в лесной зоне Западной Украины (ср. с более общим переводом лексемы в произведениях В.Г. Короленко – багно (болото) [3: 260]): «– Другой раз в багне* по пояс
загрузнешь, дрожишь весь, а терпи!.. *Б а г н о – вязкое болото» [4 (4: 104)].
В произведениях А. Куприна толкуются характерные для речи жителей Полесья
номинации еврейских реалий. Украинизм балагула употребляется автором в значении
nomina personalis, упоминается адъективное производное от балагула – балагульный, что
свидетельствует о достаточном знакомстве писателя с лингвокультурой Западной Украины. Осуществляется литературная фиксация словообразовательной динамики единицы,
проявившейся на коммуникативном уровне в определенный исторический период: так,
в «Словнике української мови» отмечается иное, синонимичное производное «балагульский» [1 (9: 93)]. Развернутая авторская сноска отражает емкость понятия, фиксирует
его многозначность: «В подвал спускался, бережно и грузно ставя на ступеньки толстые
кривые ноги, местный балагула* – Мойше Файбиш… Файбиш пользовался в местечке,
несмотря на свой не особенно высокий балагульный промысел, значительным и довольно веским почетом… *Б а л а г у л а – экипаж для дальних переездов. Балагулой также
называют и хозяина такого экипажа или ямщика» [3 (4: 94)].
Русскоязычный читатель получает более богатую информацию об украинской культуреме (происхождении, стилистических особенностях, диалектной принадлежности),
когда авторский прямой перевод (данный в сноске) сопровождается образным пояснением в рамках прямой или авторской речи непосредственно в тексте изложения, в самой сноске. Например: «– А! Здорово, панычу. Гай богу!* – прокричал Трохым обычное
полесское приветствие… *Помогай богом» [2 (4: 490)]; «– Через кого господь прогнал
Адама из раю? Через бабу… Шкодливы, пакостницы, сокотухи*. Плетут невесть что…
*Болтуньи. Когда кричит сорока, про неё говорят, что она “сокочет”» [2 (4: 240)] (А. Ку339

прин «представляет» номинацию с отличительными от северной русской лингвокультуры формальным обликом и смысловым наполнением, имеющую в то же время общую
производящую форму: производящий глагол сокотать характеризуется частичной смысловой /метафорической/ дифференциацией в южных и северных областях: «сокотáть
юж. зап. стрекотать, кричать по-сорочьи. ||*Болтать без умолку, особ. по-бабьи, лотошить, трещать. Сокόвка нвг. бойкая, веселая женщина, говорунья. || Сокотать, пск. спешно, шибко идти» [4 (2: 263)].
Литературно-художественные приемы толкования украинизмов с трудом поддаются типологизации, что свидетельствует о сугубо индивидуальной писательской технике. Это своего рода методы реализации информативно-познавательной и эстетической
функции художественного текста, органическая составляющая творческого процесса.
Среди них выделяются:
1. а) препозитивное или/и постпозитивное пояснение единицы (существительного,
прилагательного, глагола, наречия, междометия) посредством подбора русского эквивалента, синонимичного словосочетания в рамках прямой или/и авторской речи (последующей, предшествующей). Такой прием знакомит читателя с локальными номинациями
общеизвестных реалий (предметов, действий и т. п.). Например: «Потом он взвесил моего глухаря на руке и похвалил: – Петух хороший… Добрый петух… Ну, с полем вас, паныч!» [4 (4: 114)]; «– Вот поручик Арчаковский говорит… “Треба, каже, як у нас…”» [3
(4: 389)]; «Зверя она гонит молча, “нышком”, как говорит Талимон» [2 (4: 226)]; «– Гэть!..
Кышь до дому» [4 (4: 389)]; этот прием с совокупностью иных (использование эпитетов,
развернутого описания, идентифицирование понятий с возможным указанием на их частичную смысловую дифференциацию) позволяет раскрывать значение культуремы картинно и полно: «Это даже была не хата, а именно сказочная избушка» [2 (4: 260–261)];
«Барский дом, или, как здесь говорят крестьяне, палац, – одноэтажный, каменный, длинный, с зеркальными стеклами в окнах, с балконом и с двумя львами на подъезде» [2 (4:
117)]. Толкование украинизма может сопровождаться косвенным указанием на источник
информации («говорят здесь», то есть местные жители и т. под.; из контекста следует,
что информирующее лицо – представитель украинской лингвокультуры);
б) подбор эквивалентов на основе стилевой дифференциации, что отражает культурный уровень коммуникантов. В этом случае разговорная речь (просторечные элементы)
и кодифицированный литературный язык контрастно противопоставлены: «– Разве же
это ружо? Ты бы еще сказал по-деревенски: рушница. То дома было ружо, а на службе
зовется просто: малокалиберная скорострельная винтовка» [3 (4: 414)];
в) дополнительный подбор синонима или соответствующего синонимичного словосочетания с учетом областной дифференциации употребления: «Выходили фамильные
ссоры, сплетни, обидные недоразумения, проще – то, что называется в провинции, на
севере – “контрами”, на востоке – “козьими потягушками”, а на юго-западе – “суспициями”» [4 (4: 695)]. Ср. с единственным и прямым значением «южной» номинации в Толковом словаре В. Даля: «сýспица… юж. хвостец, охоботье, при вейке хлеба» [4 (2: 364)];
2. Поочередное использование украинизма и соответствующего русского эквивалента на протяжении повествования в рамках отдельного художественного произведения,
что представляется неброским и оригинальным методом уяснения значения культуремы: «Посетители… продолжали ходить в его погреб, который был биржей и клубом для
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еврейского населения маленького пограничного городишки. <…> Они жили на краю
местечка, снимая угол у вдовы сапожника» и т. д. [3 (4: 87, 97)]. Так, в рассказе «Трус»
локальной точкой действия первоначально является городишко, по мере развития событий русское нарицательное наименование населенного пункта замещается украинизмом
местечко [3 (4: 94, 107…)];
3. Относительное толкование украинизма посредством перечисления стилистически однородных русских номинаций (словосочетаний), имеющих общий семантический
компонент в своих значениях (в данных примерах – с негативным оттенком): «Шкодливы, пакостницы, сокотухи…» [2 (4: 240)]; «– Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые…» [4 (4: 389)];
4. Препозитивное развернутое пояснение культуремы в рамках прямой или авторской нейтральной речи с возможным прямым указанием на лингвогеографию: «– Так
что у себя в деревне займался кузнечным мастерством. Ковалем был» [3 (4: 464)]; «Это
была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием “кораллов”» [2
(4: 329)];
5. Постпозитивный (с частичным препозитивным началом) буквальный перевод или
толкование лексемы, фразы с возможным развернутым определением (фиксируется в авторском пересказе «услышанного»): «… пес и жинка мусят сами себя годувать, то есть
должны сами себя пропитывать» [2 (4: 226)]; «… они ведь не могли с собою брать их в
гнусное местечко, где все дома – мазанки из глины и коровьего помета…» [4 (4: 696)];
6. Непрямое освещение значения украинской культуремы в предложении и шире – во
фрагменте текста, которое содержит обширные намеки на семантику единицы, достаточные для формирования представления о предмете: «Вот он оборачивает к нам свое
бронзовое лицо, защищенное от солнца широкополым “брилем” из грубой соломы…»
[6 (4: 530)] (‘брыль’ – ‘соломенная шляпа с широкими полями’); «На нем надет поверх
кожуха войлочный “латун”, уже старенький, но чистый и франтовый, – правая сторона
у латуна коричневая, а левая – серая, и все швы оторочены красным шнурком» [2 (4:
221)] (‘латун’ – ‘войлочная жилетка, надеваемая на верхнюю одежду’); «– А они с чем,
эти бутылки-то? Сливянка? – Какое сливянка! – махнул я рукой. – Старка, батюшка, вот
что!.. – Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей двести лет. Запах – прямо как
коньяк, и самой янтарной желтизны… Во всяком случае, это была подлинная домашняя,
ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната» [2 (4: 291)] (‘старка’ –
‘выдержанная крепкая водка со специфическим запахом и цветом’);
7. Толкование номинации посредством диалога, в котором коммуникантами являются представители украинской и русской лингвокультур, они передают или уточняют
знания об украинских культуремах: «– Это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляе. – Ведьмака – это колдунья по-вашему? – А так, так… колдунья»
[2 (4: 255)]; «– Никак волки, Трохым? – спросил я. – А волки, – подтвердил спокойно
Щербатый… – А може, это… вовкулак, – заговорил вдруг Трохым… – Вовкулак? – Ну,
да, вовкулак. Бывают, чуете, такие люди, что умеют волками перекидываться. Вот они
и бегают по лесам и трубят. У нас на Полесье этой погани богацько» [2 (4: 492)]; «– Что
такое Петербург? Местечко? – Нет, это не местечко; это самый большой русский город»
[2 (4: 283)].
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В художественном тексте А. Куприна фиксируются и такие моменты, когда значение
украинизма становится очевидным благодаря реализации совокупности перечисленных
приемов. Последняя иллюстрация [2 (4: 283)] – яркое подтверждение подобной писательской техники: употребление синонимичной лексемы на фоне противопоставления
(уточнение градации понятия) и развернутого пояснения, толкование украинизма в целом осуществляется в рамках диалогизации, что, в свою очередь, связано со способом
введения инокультурного лингвокомпонента в текст.
Употребление западного диалектизма пановка, номинирующего в контексте охоту
(повесть «Олеся»), отражает не только бытийность полесских жителей (особенность
их мировосприятия, заложенную в лингвокультурный знак), но и предоставляет ценные сведения относительно биографии писателя. «Словник західнополіських говірок»
так освещает этимологию вариантов наименования тождественного понятия: «Понова [понóва] –и, ж. ‘свіжо випалий сніг’ (протягом усієї зими). По понóв’ї дóбре йти на
охóту… [панóва]… Поновка [понóвка] –и, ж. ‘тс, що понова’. Йди на охóту – випала
понóука» [2 (1: 71)]. А. Куприн раскрывает сущность украинизма описательно-художественным методом, не указывая конкретно на мотивацию значения («заяц… сильно
походил: следов много…», но не по новому, недавно выпавшему снегу, когда хорошо
видны следы и, следовательно, «добре йти на охоту»; ср. с определением понятия в Словаре В. Даля, не «теряющим» связь с возможным, предположительным смысловым объемом номинации как языкового знака вне контекста: «Пóнову ехать, по первому зимнему
пути» [3 (2: 287)]): «– Нужно ружья почистить, паныч. – А что? – спросил я… – Заяц
ночью сильно походил: следов много. Может, пойдем на пановку? Я видел, что Ярмоле
не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под
напускным равнодушием. Действительно, в передней стояла его одностволка… вблизи
дула она была украшена несколькими оловянными заплатами…» [2 (4: 258)]. Указанный
лексикографический источник фиксирует областное распространение слова пановка, по
этим данным можно определить возможные пункты местопребывания А. Куприна в Западной Украине. Это Волынская и Ривненская области, и прежде всего – «Дубровицький» и «Зарічненський» районы последней [1 (1: XIV, XXI)].
Рассмотренные приемы толкования украинизмов в творчестве русского писателя являются составляющей частью и содержания произведения, и художественного мастерства его создателя.
Ряд произведений А. Куприна – своего рода энциклопедия украинского социального быта. Украинские народно-бытовые традиции или обычаи, упомянутые в русском
художественном повествовании, сопровождаются обширным пояснением с указанием
локальной спецификации (используется характерный для ΧIΧ – начала ΧΧ вв. топоним
«Малороссия»): «Вдруг визгливый старушечий голос заорал откуда-то позади толпы:
“Дегтем ее вымазать, стерву!” (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже ворот
того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим, несмываемым позором.). Почти в ту же минуту над головами беснующихся баб появилась мазница с дегтем
и кистью, передаваемая из рук в руки» [2 (4: 318)]. Из ряда тождественных номинаций для обозначения сосуда, вмещающего деготь и кисть, А. Куприн избирает лексему
мазница, общую для восточнославянской лингвокультуры и характерную для Украины,
ср: «мазнúца… юж. дегтярный лагун, дегтярница, жестянка...» [2 (2: 289)]. В Словаре
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В. Даля указанный восточнославянский обычай «поругания» упоминается в двух экземплификациях, относящихся к словарной дефиниции «деготь»: «И рада б идти (замуж),
да зад в дегтю, т. е. опозорена. Распишут тебе ворота дегтем! поругание» [1 (2: 425)].
Пребывание А.И. Куприна в Украине немногим более десятилетия существенно отразилось на его литературном наследии. Творчество писателя вербально и вербальноопосредованно представляет украинскую культуру с конкретными чертами времени и
пространства. Это и образцы стилей украинского языка на рубеже XIX – XX веков, и
украинская национально-бытовая традиция, этнографическое богатство, и факты этимологической близости двух восточнославянских лингвокультур, а также особенности
украинского мировосприятия и поликультурного пространства Украины. Обращаясь к
украинской культуре, А. Куприн запечатлел тем самым ценные сведения для таких смежных дисциплин, как история (затрагивающая и социальный аспект), лексикография, этнография. Особенности употребления украинского лингвокомпонента в художественном
тексте А. Куприна свидетельствуют о глубине и основательности писательского взгляда
на самые существенные стороны украинских реалий, внутренний мир национальных
типов.
Утверждения «национальный язык пишет портрет этноса», «концентрирует духовное достояние своего народа», «становится заместителем национальной культуры в
целом» [8: 164–165] оформились в актуальную и достойно освещенную аксиому в отечественной и зарубежной лингвистике к началу XXI века. Такая особенность или миссия национального языка была хорошо известна А. Куприну. Оценивая достоверность
созданных им словесно-художественных картин украинской жизни, нельзя не признать:
этот живописец был мастером.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: У 2 т. – Луцьк, 2000.
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М., 1955.
3. Короленко В. Г. Избранные произведения. – М., 1948. – 672 с.
4. Куприн А. И. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1957.
5. Озерова Н. Г. Украинский лингвокультурный компонент в творчестве В. Нарежного // Проблеми зіставної семантики. Вип. 8. Зб. наук. статей. – К.: Вид. центр КНЛУ,
2007. – С. 55–62.
6. Полякова Т. М. Украинский лингвокомпонент как средство воссоздания украинской действительности в русском художественном дискурсе (на материале произведений В. Г. Короленко) // Система і структура східнослов’янських мов: Пам’яті академіка
Л. А. Булаховського. Зб. наук. праць. – К.: Знання України, 2006. – С. 289–299.
7. Потебня А. А. Полное собрание сочинений. Т. I: Мысль и язык. – Одесса, 1926. –
205 с.
8. Рябцева Н. Язык и естественный интеллект. – М., 2005. – 640 с.
9. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970–1980.

343

УДК 821.111’06.09

Крючкова О.Р.
(Кам`янець-Подільський, Україна)

КУЛЬТ ЕРОТИЧНОЇ БОГИНІ
(образ Белкули у романі Г. Нормінтона «Корабель дурнів»)
У статті аналізується історія Белкули як інтерпретація древнього міфу про
Богиню Родючості та сатиричне втілення постмодерністської феміністської думки.
Ключові слова: постмодернізм, евфемізм, фемінізм, міф, гіпербола, гріх, секс,
сакральний, суперсексуальність.
В статье анализируется история Белкулы как интерпретация древнего мифа о
Богине Плодородия и сатирического воплощения постмодернистской феминистской
мысли.
Ключевые слова: постмодернизм, эвфемизм, феминизм, миф, гипербола, грех, секс,
сакральный, суперсексуальность.
The article deals with the history of Belcula as the interpretation of the ancient myth about
Goddess of Fertility and satirical embodiment of the post-modern feminist view.
Key words: post-modern, euphemism, feminism, myth, hyperbole, sin, sex, sacral,
supersexuality.
При читанні історії Белкули може навіть на якийсь час видатися, що симпатію
молодого письменника віддано виключно Плоті в її буйному вітальному бутті, ніким
і нічим, крім власного позиву «матеріально бути» і множитися, не керованою. Виникає
думка, що автор у своєму першому романі, вкрай іронічно потрактувавши в розповіді
Плавця Афродіту Уранію – Любов Небесну1, натомість зухвало, з викликом, порушує
всякі норми встановленої за два тисячоліття християнською цивілізацією пристойності.
У всякому разі, історія Белкули дійсно за розмірами значно переважає багато інших
розділів книги й написана з певним захопленням. Утім, вкладено цю розповідь в уста
П’яної Баби, що несе в собі невловимий іронічний присмак щодо цінностей фемінізму.
Так, Белкула є сатиричним втіленням постмодерністської феміністської думки, що
схильна розглядати жінку насамперед як об’єкт чоловічого бажання – і не більше [1:95].
Історія Белкули являє собою, по суті, викладений мовою людини пізнього західного
Середньовіччя древній міф про Богиню Родючості2 у всій його язичницькій невимушеності
та відвертості. Утім ця мова середньовічного оповідання не просто покликана створити
комічний ефект: не втримати, мовляв, у рамках християнської пристойності бурління
живої плоті! Ця стилістика, при всій її «карнавальній» соковитості, покликана створити
певні «дидактичні» рамки, через які, як шумує тісто через краї опари, постійно
перевалюється сексуальна енергія героїв, що не знає впину: «Atop a haywain one morning,
Hildegard von Spewer, maddened by sap and cuckoos, raises her arse to greet the sun; whose
celestial fire is eclipsed by Martin the farmboy. Finding herself knocked up out of wedlock,
desperate Hildegard (only daughter of Oswolt von Spewer, merchant) takes herbs in hope of
miscarriage. Cramps, explosive bowels and gruesome piss follow, the poisons putting off new
© Крючкова О.Р., 2011
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advances from Martin but failing to penetrate Hildegard`s womb. Only the gigl`s astounding
fatness allows her to hide, within its folds, the swelling mark of her shame» [2:29].
Характерно, що слідом за вибухом «незаконного» сексу та зародженням життя
йде відчайдушне й ще більш гріховне за своєю суттю зазіхання на це життя, гниття
й розклад органіки («Cramps, explosive bowels and gruesome piss follow» – як побічні
наслідки невдалого аборту Хільдегард.). Запамятаймо це сполучення: воно проходить
лейтмотивом через всю історію Белкули, дочки Хільдегард.
Остання постала на світ у контексті вітального, позбавленого усякого віяння духу,
вибуху плоті й стабільно у цьому вимірі перебуває. Більш того, вдруге народитися їй
випадає у лігві дикої свині, яка пригріла й вигодувала покинутого людського дітлаха.
Свиня, цей традиційний образ брудної, вітальної хтивості, наче передає дівчинці звірячу
вдачу: цей варіант Мауглі не «олюднює природу» – навпаки, природа тут цілком поглинає
людське єство. Витягнута мисливцями з нори звірячої «матері», дівчинка виглядає
жалюгідно й огидно: «Cowering, and reeking of wildness, she is found by the red-muzzled
hounds. At their keening the hunters halt. Enguerrand de Oorlogspad flicks his glove at a fly,
lazily, and lazily nods at the beaters. These, with weary arms, thresh the tremulous ferns, until
one spots, through the green spray, a quaking and beshitted girl» [2:32].
Життя її серед людей важко назвати справжнім життям: тут не було ані дитинства,
ані пробудження інтелектуальної допитливості, ані духовних рухів. Лише відкриття
сексу пробудило цю дрімотну натуру: «For flesh has revealed its pleasures to her, as the
soul may True Religion. Nor can Belcula`s appetites be sated by one little man. Like Nature,
her passionsare changeable. She is various, bountiful, humid. The libations that men offer
are drops of rain on thirsty soil: accepted, absorbed and always insufficient» [2:39]. Нана
Золя, що досі була своєрідною «вищою планкою» жіночої сексуальності в літературі,
має бути посоромлена: її міфологізована, вкрай гіпертрофована сексуальність – ніщо
перед щедрою й нерозбірливою відкритістю Белкули усій природі:
«Even the bull
in the paddock is driven wild by the love-potion that seeps from Belcula`s pores» [2:42].
Белкула – ніби антропоморфізоване втілення Сексу. Образ героїні виразно побудований
на основі гіперболи, а остання, за відомим висловом О. Потебні, є «результатом ніби
якогось сп’яніння почуттям, що заважає бачити речі в їхніх справжніх розмірах» [3:254].
Гіперболізована Жіночість підкреслюється через порівняння з образами класичної
літератури, які тьмяніють і виглядають дещо мізерабельними поруч з цією могутньою,
велетенською постаттю, яка прийшла чи то з архаїчного міфу, чи то зі сторінок сучасного
підліткового комікса: «She is to whores what Bayard is to horses: a sexual giantess. No kermesse
freak could satisfy her, not Polydor or Argayon, nor hugely hung Gouyasse. Wallowing in
steaming sheets, Belcula utters her first words: <…> “More! More! I want more!”» [2:52-53].
Людина, яка виросла на інших, християнських у своїй основі цінностях, буде,
природно, гидувати такими картинами (а їх у Нормінтона багато: на десятки й десятки
сторінок!), але ж ця грізна гіперболізована сексуальність виразно нагадує якусь
язичницьку god-woman з архаїчного міфу. При цьому слід взяти до уваги, що ця еротика
ще й невід’ємна від бруду, і згадування про зачаття Белкули та бруд і огидність невдалого
аборту Хільдегард було лише прелюдією до гривуазної симфонії, що її розігрує автор у
своїй розповіді про життя Белкули, яке зводиться до їжі, випорожнення й сексу – і цю
гривуазну симфонію слід сприймати так само адекватно, як ми сприймаємо класичний
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твір Рабле «Гаргантюа й Пантагрюель», до якого неприховано апелює молодий
британський автор.
І тут гривуазність, яка так шокує «культурного читача», була єдино можливим кутом
зору, аби правдоподібно, не спотворюючи первісне почуття життя пізніми культурними
умовностями, реконструювати ті велетенські, богатирські пропорції, в яких архаїчною
людиною узагальнювалися уявлення про буття, плідність, зачаття, народження й інші
абсолютно важливі для самовизначення людини в світі речі.
«Пристрасті» в описі сексу й нечистот у Нормінтона не більше, ніж у лікаря, який
детально описує перебіг хвороби.
Адже характерною рисою язичницького божества, яке творить світ, є його зануреність
в грязюку, багно, нечистоти, бо це становить начебто поживний бульйон для життя, що
зароджується3.
Героїня приречена залишатися в рамках «суперсексуальності», як ті середньовічні
літературні характери, художнє узагальнення в яких будувалося на гіперболізації
однієї лише психологічної риси. Не уникаючи й реалістичного вмотивування (куди
б ділася нещасна Белкула, яка вміє лише одне?), Нормінтон віддає безпорадну в руки
заповзятливого Копрологуса (грецьк. Κόπρος означає гній4, а λόγος – слово, наука – ім’я,
подібно, не потребує коментарів), який дуже легко оволодіває її долею: «When Belcula
has scoffed her fill (that`s half a crate of pistolets and several hundred strikken) she abandons
herself to her benefactor» [2:50]. Далі Копрологус розпочинає прибуткову торгівлю її
тілом – і це також слід сприймати у річищі уявлення про святість проституції, властивого
язичницьким аксіологіям (досить пригадати поширену в Месопотамії, Єгипті чи Індії
храмову проституцію). Цілодобово Белкула якщо не їсть, то спить, але доступ до її
тіла, попри це, – безперервний. Вдаючись до переліку – типового для постмодернізму
прийому – Нормінтон подає вражаючий і водночас вкрай комічний список клієнтів цієї
жриці кохання, який відбиває наївну емпірику ходу середньовічного схоластичного
мислення у його спробах побудови різноманітних ієрархій: зброярі, пекарі, пивовари,
каліки, рибалки, монахи жебракуючих орденів, кишенькові злодії, торгівці й крамарі,
ткачі.
Не менш вражає і така собі гіпотетична середньовічна західноєвропейська
«Камасутра»: це перелік сексуальних позицій, які пропонує Белкула, що складає
враження хворобливого, навіженого фетиш-пан-сексизму, який судомно вивергається
в зливу манірних евфемізмів для прикриття розгнузданої й дикої непристойності:
місіонер; парафіяльний священик; простата єпископа; палкий пастух; запасливий
хом’як; страус; трудова бджола; млявий слимак; пес, що ганяється за своїм хвостом;
кішка, що миється лапкою; дрімаючий віслючок; ломова коняка; конячка-гойдалка;
ресорна бідарка; ручний візок; тачка; краб, що біжить; молюск; молюск, печений на
гарячому камінні; пастка для вугра; moule аu vin blanc5; п’яна груша; дуля в цукрі;
пастернак в олії; сирний торт; ванільний пудинг; кров’яна ковбаса; з’їж мене; нічний
горщик; розливний жолоб; діадема з перлів; намисто з перлів; м’яка мочалка; задній
прохід; лицарський поєдинок; булава; паличні удари; дзвін литавр; волинка; свистки;
роммельпот6; jeu d’harpe7; гальярда8; гавот навпочіпки; горизонтальна джига; порося
з причепом; чехарда; хованки; стійка на голові; нирок рибкою; голий сліпий; кіпрська
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боротьба; цапок і терка для сиру; сердита годувальниця; гунн-мародер; злодійкуватий
іудей; турок, що сумує [2:53-54].
Тривогу й очікування трагедії, смертоносність обіймів героїні недвозначно
акцентовано біблійною алюзією на гріхопадіння Єви, яке поклало початок бунтові
людини проти Творця (цікаво, що, за тлумаченням гебраїстів, слово Єва означає життя).
Та перших коханців у Белкули, на відміну від біблійної героїні, було аж двоє, двоє рідних
братів: «She smiles at her suitors casually, as one might greet cousins in the street, then snaps
into an apple» [2:40-41]. Брати люто б’ються за прихильність цієї розкішної й незайманої
дівулі, й історія первородного гріху тут-таки органічно переростає в історію заново
відтвореного в цій диявольській містерії першого братовбивства: «The curse of Cain is in
his blood, and Piers, seeing his death in his brother`s eyes, shrinks back defenceless» [2:40].
Характерно, що уся плодоносна енергія Великої Пані Сексу і Розмноження фатальним
чином трансформується не у вічно квітучі форми матерії, а в гниття і продукти розпаду.
Оскверненню від початку піддано навіть сакральні церковні речі й таїнства, коли
до них є дотичною Белкула: під час свого хрещення «the toddler, looking into the front, is
gripped by an urgent impulse and – lifting her dress to expose a dimpled bum – makes water in
the holy vessel. The church resounds with a feminine tinkle. The Molenaers, perceiving with
horror their child`s sacrilege, exclaim, in Walloon, Quel culot t`as! Which (for some reason
known only to the priest) becomes “Belcula”» [2:36].
Водночас ім’я Белкула недаремно смутно нагадує звучання якихось давніх магічних
формул. І дійсно: воно примушує згадати титул верховного божества семітів-язичників,
які протистояли народові Біблії – Bel (Ваал), тобто, Господь, Пан; у Священному Писанні
це ім’я – евфемізм сатани, володаря сил зла. Латинський же суфікс cula звичайно
наділяється семантикою досить негативною – обману, агресії, небезпеки: tentacula –
щупальці; ridiculus – жартівливий; circulator – шарлатан і пр.; в англійській є випадок,
коли він створює семантику утроби, вмістилища, що в психоаналізі виразно символізує
жіноче начало: reticule – ридикюль, сумка.
Але неоміфологізм Нормінтона наскрізь іронічний. Сама вже гіпертрофованість
образу Белкули, його «велетенсько-міфологічні» пропорції – неприродні й гротескові, й
сприймаються сучасним читачем (так само, як, врешті-решт, і автором) зовсім не всерйоз.
Естетика постмодернізму в принципі виключає аксіологічні орієнтації минулих епох, і
тому «прекрасного» в дусі ренесансної (краще сказати – постренесансної9) естетизації
квітучої плоті тут зовсім немає, а є лише вкрай експресивне сполучення потворного й
страшного зі смішним, гротесковість.
Неосяжність влади Афродити, яка одчайдушно прагне подолати саму смерть,
піднести з безодні небуття жалюгідну бруньку – Белкулу-дитя, Нормінтоном трактовано
не стільки мажорно, «в життєстверджуючій інтонації», скільки з певним острахом і
огидою.
В історії Белкули виділено крупним планом момент, коли її «божественна» еротична
експансія, її влада над вітальним життям чоловіка терпить поразку, й передує цей
момент загибелі героїні. Це колізія знайомства Белкули з волоцюгою Ковпачком, що
цілком втратив потяг до постільних втіх, і магія хтивості на нього вже не діє. Та Белкулу
буквально гіпнотизує та сама гіпертрофованість чоловічої морфології, «гола натура», яку
являє собою вона сама в жіночому варіанті. При цьому опис зовнішності Ковпачка можна
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вважати чим завгодно, тільки не «гімном плоті» – це замизкуватий жебрак з похмурим
обличчям, мутним поглядом, сплутаною бородою та босими брудними ногами, чиє єство
стирчить з-під драного лахміття. Проте Белкула в захваті від побаченого: нарешті вона
знайшла те, що так довго шукала, але скористатися цим «шедевром» чоловічої плоті
вона не в змозі. Марно Белкула намагається оживити в’ялий фалос. Ниякий еротичний
танок не здатний підняти сплячого велетня [2: 82-83].
Цей феномен настільки зацікавлює героїню, що вона починає по-материнськи
опікуватися нещасним, і далі вони йдуть разом: чи не перша «платонічна» ситуація в
житії нашої богині, якщо не рахувати спалаху любові до невідомої далекої матері.
Подорож Белкули з новим, непідвладним її чарам другом начебто мала призвести
до якогось «олюднення» цієї сексуальної гігантеси. Та автор приводить Белкулу з
Ковпачком до Далборзького абатства, де абатиса – її мати Хильдегард, яка давно вже
стала святенницею й запровадила тут вкрай суворий устав, ось хіба що монашки зайняті
виробництвом «Dulborg Liqueur – the most intoxicating liquid known to man – from which
she shall abstain. Her only delight, in this life, shall be Prayer, Penance and Mortification»
[2:89]. Абатиса називає дочку бісівським навіянням, твердить, що до монастиря в її
житті «нічого не було» – і жене Белкулу геть. Та остання, оточена воїнством такої собі
ландскнехтші, Безумної Грети, найнятої земляками Гертруди, аби повернути блудну
дочку в рідний край, кидається зі скелі в море, ніжно поцілувавши на прощання свого
супутника. А що по смерті її в Ковпачка раптом сталося еротичне видіння Белкули, яке
супроводжувалося потужним нападом статевого бажання, то це визнане за справжнє
чудо, й ось вже «Abbess Hildegard – fragile after a sleepless night and much soul-searching –
does not clobber the nudist, or even reprimand him for scandalous behavior. Quite the contrary.
This further proof of her Daughter`s munificence transfigures her <…> Hildegard tears off
her vestal uniform and plucks her tits to the wind <…> So begins the reformation of Dulborg
Abbey» [2:99], який відтак культивує дух Белкули й перетворюється на справжній
будинок розпусти, такий собі пародійно-еротичний варіант Телемської обителі Рабле,
ворота якого прикрашає гасло: FAY QUI VOULDRAS, тобто – «роби, з ким хочеш».10
Абатиса, мати Белкули, наприклад, знайшла сексуального партнера у воскреслому
до радощів плоті Ковпачкові, Свідкові, так би мовити, святості її загиблої дочки, що
відтак повертає собі старе ім’я – Нулліфідус, Той, хто ні в що не вірить. Торжествує
своєрідна «антихристиянська святість», і не виглядає на те, аби письменник вніс до свого
зображення хоч нотку будь-якого пафосу, ніж саркастичного.
Цікаву символіку містить ім’я «Ковпачок»: це традиційна ознака дурості: досить
пригадати, що у С. Бранта багато хто з персонажів носить ковпак дурня. У Нормінтона
дурень Ковпачок начебто вже й знає ціну пристрастям, але потім, розпочавши заново
своє сексуальне життя, змінює, подібно до монаха, ім’я на знак свого «відродження», та
насправді знову занурюється у призабуте безумство.
Це можна, на перший погляд, назвати раблезіанством, але тут є суттєва відмінність.
Рабле закликав до розкріпачення «природної» людини, яку, на його погляд, занадто
зв’язували норми християнської цивілізації, й символом цього у французького автора
виступив запозичений з церковної культури й полемічно переосмислений євангельський
мотив вина, що в Писанні символізує причетність до Христа, а в «Гаргантюа та
Пантагрюелі» стає символом п’янкої свободи людини. Та Нормінтон, подібно, не має тих
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надій, які живили Рабле. Він доводить ідею свободи «тілесної людини» до геркулесових
стовпів абсурду, пародії, й влада хтивості над людською істотою не робить її, цю істоту,
ані прекрасною, ані привабливою в очах тих, хто не йде у фарватері літературної
спадщини де Сада й не кохається у порнографії. Та з іншого погляду, саме оця
безкрайність розкріпаченості від моралі, що лягла в основу сексуальної революції ХХ
століття, має своїх адептів і поціновувачів, які також знаходять у творі Нормінтона багату
поживу для себе. На нашу думку, Нормінтон історією Белкули демонструє результати
того гуманістичного перевороту, що здійснювався в епоху Ренесансу, тієї секуляризації,
що колись радянськими вченими вважалося чи не найвищим злетом людської думки.
Якщо ще пару десятиліть тому таке ренесансно-гуманістичне розкріпачення вважалося
звільненням людей «від пригноблюючого їх феодально-католицького ярма», заміною
«католицького аскетизму» (ширше – християнських моральних цінностей взагалі)
– «прагненнями до суто людських, земних інтересів» [4:5], то Нормінтон через образ
Белкули унаочнює результати подібної секуляризації.
Було б, звичайно, занадто просто звести усе це до однієї сюжетної лінії: Нормінтонові
хочеться дати – в дусі фольклорної варіативності – кілька можливих варіантів долі
Белкули, в тому числі – й паралель з біблійною Книгою Йони, який хотів ухилитися
від виконання Божої волі й був за те проковтнутий китом: «There is a version of this story
that ends with Dulle Griet victorious. Another, saving Belcula in the belly of a whale, spits
her out on Atlantis`s shore» [2:101]. Тобто, невідомо, чим закінчила «реальна» Белкула:
жертвенною (а не героїчною) загибеллю, подібною до діонісійської містерії, чи карою
Божою й наступним покаянням – утім, біля берегів міфічної Атлантиди… Та, врештірешт, це неважливо, бо слід, який вона полишила на землі, цілком недвозначний: «But we
finish as we started – with Hildegard tipping her arse (now quite a bit larger and less pneumatic)
to receive her ardent lover. Nullifidius, as he crampons on, still believes in nothing; he just
keeps the fact a secret, for his happiness` sake <…> Thus I conclude my scurrilous life of
Belcula Bolerckx. May God grant her bliss» [2:101].
У всякому разі, маска «п’яної баби», від особи якої ведеться оповідь про Белкулу,
дає авторові змогу, що називається, «розперезатися» й повністю відкинути усі табу щодо
речей, які від часів апостола Павла визнаються в європейській культурі соромітницькими
й непристойними. Але кінцевий ефект – в тому, що авторові вдалося викликати у
«здорового», умовно кажучи, читача безмірну огиду й співчуття до цієї бездуховної
вітальності, бо, як очевидно, зовсім не пафосне піднесення її становило завдання
автора. Буває, що актор, який грає роль негідника, настільки точно створює його образ,
що простодушні глядачі готові його розірвати на шматки (відомий, скажімо, випадок
пострілу в такого актора з натовпу глядачів). Автор не несе відповідальності за стан
душі нараторки цієї історії та моральність тих, про кого вона оповідає. Але водночас
і в самого автора, і в певного кшталту читача відкривається можливість «побути»
в, так би мовити, аурі лона Белкули, насолодитися гріхом і падінням сповна. Іншими
словами, автор пропонує читачеві вільний вибір між християнською за своєю основою
традиційною моральністю, яка базується на пріоритеті духу, і поверненням до обожнення
плодючої сили матеріальної натури. Це і є начебто постмодерністський плюралізм,
постмодерністська багаторакурсність в повному сенсі слова. Можна ставитися до
розпусти з огидою, а можна в ній і кохатися – у творі Нормінтона повно й рівноправно
розгорнуто обидві ці діаметрально протилежні точки зору.
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Примітки:

Ця дихотомія походить від Платона, який склав (чи обробив) міф про протилежність
двох Афродіт: Афродіти Уранос и Афродіти Пандемос (Афродіти Земної та Небесної), міф,
канонізований у відомій картині генія Ренесансу Тіціана. Та у картині Тіціана сконденсовано, по
суті, дещо більше: конфліктність двох первенів християнської цивілізації – антично-гедоністичного
і біблійно-спиритуалістичного, невпинне боріння яких зумовило динаміку й боротьбу протиріч,
які сформували неповторний характер європейця, особливо ж західного («фаустову душу», за
формулою О. Шпенглера) [5].
2
У народній карнавальній культурі, що була проміжною ланкою між язичницькою міфологією
та свідомістю пізнього Середньовіччя й Ренесансу, міфологізація як спосіб осягнення законів буття
займає одне з найзначніших місць.
3
У язичницьких міфологіях світ твориться божествами, які вдаються до мастурбації, як
давньоєгипетський Пта, пожирають своє творіння, як в Упанішадах; людей ліплять з брудної глини
та води (інколи, як у вавилонян, з домішкою крові) чи не у всіх старовинних міфологіях; цей мотив
перейшов і до Біблії. Афродита народжується з піни, яка виникла в морі після того, як Кронос кидає
туди відтяті геніталії свого батька Урана, – з суміші морської води, крові й сперми. Землеробство є
«брудним» обрамленням міфу про Деметру. Китайці розповідали, що люди народилися з блошиць
на тілі велетня Паньгу. У словянському міфі Білбог, миючись в небесній лазні, впустив донизу
клапоть мочала, що всотало його піт, – саме з нього робить людину й світ Чорнобог. Як каже К.
Г. Юнг, архаїчні боги квітнули й плодоносили чим завгодно: й цнотами, й пороками («Відповідь
Йову»). Тому, до речі, англо-саксонські поети в пору християнізації краю полюбили біблійну Книгу
Буття, що сильно розходилася, врешті-решт, з «матеріалістичною» язичницькою космологією [6(1)]
– інакше кажучи, одухотворяла та вшляхетнювала акт творіння.
4
В античній міфології це сакральний об’єкт: у римлян був навіть спеціальний бог гною, яким
удобрювали поле: Стеркуліус.
1
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Мідії в білому вині (фр.).
Глечик-барабан, примітивний музичний інструмент, буквально «глечик, що гримить» (флам.).
7
Гра на арфі (фр.).
8
Гальярда – итал. gagliarda – старовинний бадьорий танок.
9
Ренесанс ще гостро відчував і культивовану в чернецькій аксіології «огидність» плотського,
хоча й не завжди у спирітуальному плані: достатньо пригадати фрагмент зі спогадів Н. Макіавеллі,
що, подорожуючи, злигався був у темряві заїзду з якоюсь жінкою й жахнувся по запаленні свічки,
бо випадкова коханка його виявилася неймовірно потворною старою бабою [7]. Та усе ж таки автор
хоче акцентувати в цій сповіді недостовірність і неповноту сенсуального сприйняття світу, його
«сліпоту».
10
Тут проглядає стилізація під ренесансні шванки, що наприкінці часто містили дидактичний
(чи кумедно-моралізаторський) підсумок, іноді виражений латиною. Наприклад: «Venus ex omni
gente tribute petit», що означає: жодна і ніколи не розпусничає безкоштовно, жодна не грішить без
винагороди» [8:27].
5
6
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Особливості, переваги та недоліки
субтитрування як одного з основних видів
аудіовізуального перекладу
У статті висвітлено проблему аудіовізуального перекладу, виявлено та проаналізовано особливості, недоліки та переваги субтитрування як одного з основних видів аудіовізуального перекладу.
Ключові слова: аудіовізуальний переклад (АВП), внутрішньомовний переклад, міжмовний переклад, субтитрування.
В статье освещена проблема аудиовизуального перевода, выявлены и проанализированы особенности, преимущества и недостатки субтитрования как одного из видов
аудиовизуального перевода.
Ключевые слова: аудиовизуальный перевод (АВП), внутриязыковой перевод, межъязыковой перевод, субтитрование.
The present paper deals with the problem of audiovisual translation, peculiarities, advantages and disadvantages of subtitling are revealed and analyzed.
Key words: audiovisual translation (AVT), interlingual translation, intralingual translation, subtitling.
За умов світової глобалізації та розвитку телебачення трудно уявити сучасне суспільство без обміну аудіовізуальною продукцією (фільмами, телепрограмами, мультфільмами тощо). Тому переклад такої продукції є дуже важливим для найкращого розуміння
інших культур й усвідомлення свого місця в світовій спільноті. Субтитрування доволі
поширений вид АВП у світі, використовується в скандинавських країнах (Данії, Норвегії, Швеції), Нідерландах, Бельгії, Португалії, Греції, Ізраїлі. В Україні цей вид перекладу
також часто вживаний для міжмовного перекладу, особливо з російської. Щодо субтитрування з англійської воно теж має місце разом з закадровим перекладом на телебаченні
або при перекладі DVD продукції.
Аудіовізуальний переклад й субтитрування як його вид довгий час не мали теоретичного розвитку в розрізі перекладознавства. В результаті практики стикалися з багатьма
проблемами при створенні субтитрів, адже не існувало методик й правил, які б допомагали створенню якісної продукції. Ситуація значно покращилася після створення в 1995 р.
Європейської асоціації з вивчення аудіовізуального перекладу (European Association for
Studies in Screen Translation). Почали з’являтися публікації, які відбивали теоретичні здобутки європейських перекладознавців у галузі АВП.
© Кулікова А.Є., 2011

352

Серед засновників загальної теорії аудіовізуального перекладу Х. Диас Синтас (J. Diaz Cintas), Дж.М. Люйкен (G.M. Luyken), Й. Педерсен (J. Pedersen), А. Сербан (A. Serban) та ін. Значний науковий внесок у розвиток субтитрування, визначення
принципів й розробку правил і методик цього виду АВП зробили Г. Ґотліб (H. Gottlieb),
Й. Іварсон (J. Ivarsson), М. Керол (M. Carroll) та ін.
В нашій країні проблема аудіовізуального перекладу, зокрема субтитрування розроблена слабо. Тому особливої актуальності для вітчизняної науки набуває вивчення зарубіжних досліджень та самостійного розроблення зазначеної проблематики.
Мета нашої статті – систематизувати наявні теоретичні надбання зарубіжних науковців з проблеми субтитрування й виявити особливості, переваги й недоліки цього виду
аудіовізуального перекладу.
Датський науковець, професійний субтитрувальник Генрік Ґотліб (Henrik Gottlieb)
визначає субтитрування як письмовий, адитивний (новий вербальний матеріал додається у формі субтитрів), прямий, синхронний та полімедійний переклад [1].
Полімедійність субтитрування полягає у тому, що обидва вхідний й вихідний тексти
презентуються синхронно й глядач має зосередитися одночасно якнайменш на двох видах інформації: на діях, що відбуваються на екрані (відео), та на письмовому перекладі
вербальної інформації (текст субтитрів). Іншими словами, задіяні два канали сприйняття
(два медійні канали), що робить перегляд субтитрованої аудіовізуальної продукції менш
приємним й розслаблюючим. Тому, задля створення якісного тексту субтитрів, потрібно
зберегти „співвідношення мовленнєвих актів таким чином, щоб передати динаміку діалогу [2]” , що досягається завдяки дотриманню таких правил:
1). Коли відео має вирішальне значення для розуміння тієї, чи іншої сцени фільму,
в субтитрах має бути відображена лише основна мовна інформація, щоб вивільнити око
глядача для спостерігання за діями на екрані.
2). Та навпаки, коли більш важливим є не зображення, а інформація звукової доріжки, субтитрувальник має передати якомога найповніше мовну інформацію, щоб глядач
не упустив нічого важливого.
3). Наочна презентація субтитрів, а саме порядок слів кожного рядку, здатна суттєво
підвищити читабельність [3: 23].
З лінгвістичної точки зору розрізняють внутрішньомовне (у межах однієї мови) та
міжмовне субтитрування (з однієї мови на іншу).
Внутрішньомовне субтитрування – це тип мовної трансформації, при якій текст субтитрів не замінює оригінального тексту, а вони обидва співіснують у синхронії [3: 21].
Внутрішньомовне й міжмовне субтитрування мають, у свою чергу, декілька видів:
1) субтитрування для аудиторії без вад слуху; 2) субтитрування для глухих й осіб з проблемами слуху; 3) „живе” субтитрування (рухомий рядок телетексту).
Саме субтитрування першого виду використовується на українському телебаченні.
Хоча воно дає змогу глухим дивитися фільми й телепрограми, проте такі глядачі стикаються зі значними проблемами розуміння сюжету, адже існують певні відмінності в
сприйнятті мовної інформації здоровою людиною й особою з вадами слуху. Згідно з
визначенням, яке дали науковці Й. Іварсон та М. Керол, субтитрування для аудиторії з
проблемами слуху й глухих – це спеціальний вид субтитрування, підготований для зазначеної цільової групи, який передається за допомогою телетексту й враховує особливий
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темп читання глядача, має синтаксис, який відрізняється від звичайного синтаксису субтитрів, і містить додаткову інформацію (наприклад, слова різних героїв у субтитрах подаються різним кольором; пояснюється, що відбувається, коли персонажі мовчать (грає
музика, скриплять двері, дзвонить телефон тощо)) [4]. 13 травня 2009 р. Національна
рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення „Про участь Національної ради в реалізації Плану заходів щодо поліпшення доступу до інформації осіб
з вадами слуху шляхом субтитрування” [5]. Телеканалам рекомендовано супроводжувати
програми в ефірі субтитрами або сурдоперекладом та вказувати у програмі телебачень,
які програми мають такий супровід. Проте субтитрів, які повністю відповідали б потребам осіб з вадами слуху в нашій країні наразі немає. Для порівняння: у 2008 році
британська телекомпанія Бі-Бі-Сі оголосила, що досягла 100% субтитрування ефіру всіх
своїх каналів для людей з вадами слуху [6].
„Живе” субтитрування застосовується для внутрішньомовного перекладу новин.
Прикладом можуть бути новини російського каналу ОРТ. Специфікою цього виду субтитрування є рухомий телетекст, який подається синхронно з мовою диктора та відеорядом. Зазвичай такі субтитри готуються заздалегідь, до виходу програми. У разі потрапляння „гарячих” новин до ефіру субтитрувальник має виконувати роботу в прямому
ефірі на живо. Технічна складність „живого” субтитрування полягає у тому, що письмо
на тій самій швидкості, що й усне мовлення неможливе, а отже потрібне спеціальне технічне обладнання.
Що відрізняє АВП загалом та субтитрування зокрема від інших видів перекладу – це
наявність, як технічних, так і контекстуальних обмежень. Г. Ґотліб називає технічні обмеження формальними (або кількісними), контекстуальні – текстовими (або якісними) [1].
До формальних обмежень субтитрування належать параметри простору й часу. Параметри простору визначають положення субтитрів на екрані, кількість рядків субтитру,
розташування тексту, кількість символів у рядку, шрифт і стилі тексту, колір шрифту й
фон. Параметр часу (або тривалість) регулює тривалість тексту одного субтитру, вступний час перед показом субтитрів, час затримки субтитру, проміжок часу між двома „сусідніми” субтитрами, захват/обрізання сцени та т. ін.
Згідно з параметрами простору субтитри мають бути розташовані у нижній частині
екрану, таким чином вони закриватимуть ту частину, яка найменшим чином впливає на
естетичну оцінку сюжету фільму. Для зручності читання нижній рядок субтитру має відступати від низу екрана не менш 1/12 від висоти кадру. Праворуч й ліворуч від тексту
також має залишатися не менш 1/12 повної ширини екрану. Субтитри можуть розташовуватися у верхній частині екрану лише в крайньому разі, коли візуальний матеріал
(лінгвістичний або інший) має особливу важливість у вірному сприйнятті й оцінці художнього сюжету.
Виходячи з того, що читабельність тексту найважливіша при створенні субтитрів, і
спираючись на результати своїх досліджень науковці Х. Диас Синтас (J. Diaz Cintas) й
A. Ремаель (A. Remael) пропонують ідеальним вважати субтитр довжиною в речення,
підрядні речення якого (у разі наявності) розташовані з окремого рядка. Таке розташування, на їхню думку, підвищує читабельність тексту й легкість його сприйняття [7].
Кількість рядків субтитру не повинна перевищувати двох. У цьому випадку лише 2/12
частини кадру будуть прикриті текстом. Існує дві точки зору щодо розташування тексту,
354

який укладається в один рядок. Згідно з Фотіосом Карамітроглоу (Fotios Karamitroglou)
такий текст має займати нижнє положення з можливих двох, для того, щоб мінімізувати
втручання в дії фонового зображення [8]. Інша позиція у науковців, які стверджують, що
читабельність субтитру краща, коли перший рядок знаходиться в одній й тій самій позиції (верхній з двох) незалежно від загальної кількості рядків, адже око глядача кожного
разу долає одну й ту саму відстань від центру картинки до тексту субтитру [3; 7].
Текст на екрані має бути відцентрованим, тому що більшість дій зображення сконцентровані саме в центрі кадру, а отже, очі глядача витрачають менш часу для пошуку та
читання субтитру.
Кожен рядок субтитру має укладатися приблизно в 35 символів (припустимий максимум 40 символів). Більша кіль кількість символів зменшує чіткість субтитру, через
необхідність зменшення розміру шрифту. Задля підвищення візуальної чіткості субтитру
шрифт має бути простим (не витіюватим), колір – блідим білим (не яскравим), контур
– сірим, не чорним. Адже, згідно з дослідженнями зарубіжних фахівців яскраві й контрастні кольори викликають швидку втомлюваність очей [1; 3; 8].
Відповідно до параметрів часу один рядок субтитрів потребує мінімум двох секунд
перегляду, два рядки – мінімум чотирьох секунд. Не можна показувати одні субтитри
менше однієї та більше шести секунд. Це зумовлено тим, що в середньому для дорослої людини потрібно дві секунди, щоб знайти й прочитати інформацію. Якщо субтитр
затримується більше зазначеного часу, то глядач починає перечитувати інформацію декілька разів, що негативно відбивається на сприйнятті динаміки розвитку подій фільму.
Мінімальна тривалість субтитру в одне слово 1 ½ секунди. У разі ж меншої тривалості
субтитр сприймається як блискавка, яка не здатна передати інформацію, а лише дратує
око глядача.
Показ субтитру не повинен починатися одночасно з вимовою репліки, а із затримкою
в ¼ секунди. Адже дослідження показали, що мозок людини потребує ¼ секунди для
сприйняття слухом початку репліки й проведення ока до низу екрана в очікуванні тексту
субтитру. Субтитри, що з’являються одночасно з реплікою, спантеличують мозок на ½
секунди, адже його увага коливається між письмовим текстом субтитрів й усним мовленням, не розуміючи, де само треба зосередитися [8].
Формальні обмеження призводять до текстуальних обмежень (певні мовні елементи
підлягають компресії, скороченню або взагалі випускаються). Словенська вчена Ірена
Ковачич (Irena Kovačič) виділяє трирівневу ієрархію дискурсних елементів субтитрування: обов’язкові елементи (які повинні бути перекладені); частково необов’язкові елементи (які можуть бути скорочені); необов’язкові елементи (які можуть бути випущенні) [9:
409].
До обов’язкових належать елементи, які мають емпіричне значення для розуміння
сюжету. Без таких елементів глядач не зможе стежити за перебігом подій.
До необов’язкових елементів при перекладі з англійської можна віднести: a) повтори; b) імена в апелятивних конструкціях; c) міжнародновідомі слова такі, як „OK”,
„yes”, „no” тощо; вигуки („oh”, „wow” та ін.); d) неправильний початок висловлювання
(промовець починає речення й не закінчивши, перебудовує висловлювання, вживаючи
інші слова або граматичні конструкції); e) граматично неправильні конструкції; f) мовні
звороти, які підкріплюються жестами й позначають привітання, здивування, підтвер355

дження, заперечення; g) конструкції, позбавленні семантичного навантаження й вживані
лише для встановлення потрібної швидкості потоку мовлення („well”, „you know” та т.
і.) [3: 27–29].
Професійні субтитрувальники зазвичай опускають вище зазначені елементи навіть,
коли формальні обмеження (простір, час) дозволяють включити їх до тексту субтитру.
Як бачимо, субтитрування через велику кількість обмежень є найскладнішим видом
АВП для перекладача. На сьогодні немає теоретично обґрунтованих правил, готового
„рецепту”, які саме перекладацькі прийоми мають бути використані для найкращого
відтворення того чи іншого мовного елементу. Перекладач має спиратися на ретельний
аналіз мовного матеріалу й приймати рішення враховуючи: функцію мовних елементів
(важливість для розуміння сюжету); конотацію; знання й рівень розуміння мови й культури оригіналу цільовою аудиторією; зворотній зв’язок; формальні обмеження тощо.
Отже, на основі проведеного аналізу можна виділити такі основні переваги субтитрування: дешеве, не займає багато часу, зберігається оригінальний саундтрек, оптимальний для сприйняття аудиторією з проблемами слуху, може використовуватися при
навчанні іноземної мови.
До недоліків віднесемо „забруднення” відеокартинки; розподіл уваги глядача між
діями на екрані й текстом субтитрів, що негативно впливає на ефект кіномотаграфічної
ілюзії; втрату вербальної інформації через чисельні формальні й текстуальні обмеження;
не підходить для перекладу аудіовізуальної продукції, цільовою аудиторією якої є особи
з поганими навичками читання, діти.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо в порівняльному аналізі переваг і недоліків основних видів АВП (субтитрування, закадрового перекладу й дублювання).
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ
ЗВЕРТАНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
(на матеріалі перекладів дитячої літератури)

Статтю присвячена способам відтворення англійських форм звертання українською мовою в дитячій літературі та впливові перекладених творів на формування
мовного етикету дітей.
Ключові слова: форми звертання, одомашнення, очуження, мовний етикет, дитяча
література.
Статья посвящена способам передачи английских форм обращения в украинских переводах детской литературы и влиянии переводов на формирование языкового этикета
детей.
Ключевые слова: формы обращения, одомашнивание, доместикация, форенизация,
языковой этикет, детская литература.
This article is focused on the ways of translation of English forms of address into Ukrainian
and analyses how translated works of fiction influence children’s language etiquette.
Key words: forms of address, domestication, foreignisation, language etiquette, children’s
literature.
Проблема відтворення слів, що належать до англійського етикету, не нова в українському перекладознавстві, та зважаючи на сучасну мовну ситуацію в Україні, коли
державна мова переживає період активного відродження, питання про переклад форм
звертання не втрачає своєї актуальності. При цьому не слід забувати й про історичні
умови розвитку української мови, коли традиційні українські форми звертання були примусово виведені з ужитку. З цього приводу Олександр Пономарів зауважує: «Останнім
часом ми повертаємо собі багато цінного з того, що було втрачене на «переможних»
шляхах до «світлого» майбутнього. На тих шляхах не одне покоління українців відучили
від нормальних звертань одне до одного» [1: 173]
Його точку зору підтримує і мовознавець Світлана Богдан, коли відзначає, що повернення в сучасний мовний етикет звертань пане, пані, панно (і як окремих звертань, і як
одного із засобів титулування особи)… супроводжується не менш болісними процесами
в різних соціальних прошарках українського народу, як у часи їх штучного переслідуван© Гриценко М.В., 2011
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ня й забуття. До можливих причин цього дослідниця відносить звичайне непорозуміння,
супротив усьому новому, мовний нігілізм, однак найтиповіше — повне несприйняття
через нашарування певних асоціацій, які викликають згадані слова [2: 154]
Світлана Богдан виділяє основні риси вищезгаданих звертань: відсутність щонайменшої вказівки на соціальну диференціацію; їхню величальну функцію; вони частіше
вживані не як самостійні лексеми, а як частина складних звертань, тобто як засіб титулування [2: 159]
Слід зауважити, що в наш час також спостерігається поширення так званого мовного
«антиетикету» (визначення С. Богдан) серед сучасних дітей і підлітків. Середовище, в
якому знаходяться українські діти, нав’язує певні стереотипи мовної поведінки, які можуть негативно впливати на оволодіння літературною мовою. Досліджуючи це питання
О. Богдан виявила, що, за твердженням дітей, це зумовлене небажанням видаватися випещеними маминими донечками чи синочками [2: 444-445]
Тому мета даної розвідки полягає в тому, щоб показати, що переклад має лише літературно-художню цінність, а й потужне соціально-культурне значення, а саме здатність
сприяти поверненню до повсякденного вжитку традиційних українських форм звертання.
Загалом, при перекладі звертань спостерігаємо дві тенденції: «одомашнення», коли
англійські Mr, Mrs і Miss перекладають їх українськими аналогами пан, пані, панна, й
«очуження», коли при перекладі ці слова залишають як є, тобто транслітерують. Однак у
власне перекладених текстах можна побачити й третю тенденцію, коли перекладач одночасно вдається як до одомашнення, так і до очуження.
Наведемо зразки перекладів, які ілюструють три вищезгадані тенденції.
1. Одомашнення.
Приклади з роману Джеймса М. Баррі «Пітер Пен і Венді» в перекладі Наталії Трохим:
Mrs. Darling loved to have everything just so, and Mr. Darling had a passion for being
exactly like his neighbours [3: 3]. // Пані Дарлінг любила, щоб усе було як слід, а пан Дарлінг любив, щоб усе було як у людей [4: 10].
2. Очуження+одомашнення («змішаний» підхід).
Приклади з роману Роальда Дала «Матильда» в перекладі Віктора Морозова:
1) Mr and Mrs Wormwood were two such parents [5: 5]. // Саме такими батьками були
містер і місіс Вормвуди [6: 8].
2) Mrs Phelps looked along the shelves, taking her time [5: 11]. // Пані Фелпс глянула на
полиці й не поспішала з відповіддю [6:14].
3) У цьому ж романі зустрічаємо: міс Гані (Miss Honey), пані Транчбул (Miss
Trunchbull).
Наступні приклади взято з роману Діани Вінн Джонс «Мандрівний замок Хаула»:
4) Mr. Hatter was proud of his three daughters and sent them all to the best school in town
[7:1]. // Містер Хаттер пишався своїми трьома доньками і віддав їх у найкращу в місті
школу [8: 6].
5) Mrs. Pentstemmon was finest of all [7:59]. // Та найвитонченішою була сама пані
Пентстеммон [8: 187].
Зазвичай, іноземні форми звертань при перекладі зберігають для того, щоб ТП не
втратив колориту ТО, тобто тих національних особливостей та елементів культури, які
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допомагають читачеві відчути «дух оригіналу». В аналізованих нами дитячих романах
такої потреби немає, навпаки, це нагода навчити дитину, як правильно вживати форми
звертання, оскільки їх знають або ж адекватно сприймають далеко не всі, про що вже
писав О. Пономарів. На нашу думку, в такій ситуації слід обрати один відповідник, а не
вживати в одному тексті англійські й українські форми звертання, адже це може призвести до непорозуміння і неправильного тлумачення слів-звертань і ситуацій, у яких їх
слід вживати.
3. Очуження.
Розгляньмо два уривки з роману англійського письменника Джеремі Стронґа «Гармидер у школі» в оригіналі та перекладі Андрія Поритка:
1. The door suddenly flung open and Mr Shrapnell’s angry head appeared.
‘Have you got someone yet, Mrs Bunt? School starts in ten minutes.’
‘I’m afraid Mrs Perkins can’t come, Miss Juniper is, er, otherwise engaged, Mr Dunwoody
has —’
‘Don’t give me feeble excuses, woman. This is an emergency. Find me a teacher for Mr
David’s class [9: 7].’
1. Двері раптом різко розчинилися, і в них з’явилася люта голова містера Шрапнеля:
— Ну що, місіс Штурх, ви вже когось знайшли? Через десять хвилин починаються
уроки.
— Боюся, місіс Перкінс не зможе прийти, міс Джуніпер… е-е-е… зайнята в іншому
місці, містер Данвуді…
— Шановна, мені не потрібні жалюгідні відмовки. Знайдіть мені вчителя для класу
містера Дейвіда [10: 13].
2. Now, who’s left on that list — Mrs Green and Miss Pandemonium [9: 8]. // Ну, хто в
нас там залишився? Місіс Грін і міс Гармидер [10: 13].
Бачимо, що імена деяких персонажів транслітеровані, а інших — перекладені. То
чи не краще було б вдатися до перекладу звертань? У такому випадку панна Гармидер і
пані Штурх звучало б природніше й, можливо, навіть кумедніше. Англійські звертання
в даному випадку виконують ту ж функцію, що і їхні українські аналоги, тому стратегія
одомашнення була б цілком виправданою.
У перекладі бачимо, що зневажливе англійське звертання woman було перекладене
українською як шановна, при цьому із контексту цілком зрозуміло, що вжито воно в негативному значенні. Однак не слід забувати, що вибір перекладача не обмежується вже
згаданими звертаннями пан (пані). З таки значенням можна було б у цьому реченні вжити
й українське звертання добродійко, адже це власне форма звертання, а негативну конотацію воно, як і вжите перекладачем шановна, може отримати з контексту твору. Марія
Білоус пише про те, що впродовж століть наш народ використовував дві основні форми звертання: типову українську добродію і західнослов’янську пане, пані. Добродію,
добродійко — специфічно українське шанобливо ввічливе звертання як до знайомого,
так і до незнайомого. Внутрішня форма його прозора, не викликає ніяких негативних
асоціацій і не містить соціального змісту… Поширене воно було в цій функції здебільшого на Східній Україні. Звертання добродію (добродійко) вживалися самостійно і в
поєднанні з етикетними означеннями: шановний(-а), ласкавий(-а), високошановний(-а),
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вельмишановний(-а), високоповажний(-а) та з іменем по батькові. Уживаються добродій
(добродійка) і як увічлива форма згадування про відсутню людину [11: 37]
Олександр Чередниченко зауважує, що для адекватного відтворення художнього цілого перекладач має зіставляти, бодай уявно, можливі естетичні реакції на нього як читачів оригіналу, так і читачів перекладу, і докладати всіх зусиль до того, щоб ці реакції
були приблизно однаковими Однак свобода перекладача, на переконання вченого, була і
буде обмеженою авторською концепцією оригіналу, ідейною та стилістичною програмами останнього [12: 153-158].
Розгляньмо такий приклад із роману сучасної британської письменниці Анни Сміт:
He [Tony] clicked his heels like the Nazis on the television and said to me, ‘Would you like
to dance, Fräulein Slaven?’ He put his hand around my waist.
‘Yes, Herr Keenan,’ I said and we were waltzing at the corner of the bar, with Jamie and
Dan laughing at the side of us [13: 177].
Клацнувши підборами так, як це роблять нацисти в кіно по телевізору, Тоні запитав: «Чи не потанцюєте ви зі мною, фройляйн Слейвен?» — і обійняв мене за талію.
«Так, гер Кінан», — відповіла я, і ми закружляли у вальсі біля барної стійки, а Джеймі з Деном дивилися на нас і реготали. (Переклад наш. — М. Г.)
Слід зазначити, що дія роману відбувається в шістдесяті роки ХХ ст., і хоча мотиви
Другої світової війни в ньому не відіграють значної ролі, адже за жанром цей твір швидше належить до соціально-психологічної прози, вітчим одного з головних героїв виявляється нацистом, і в наведеному тут уривку діти кепкують із цього негідника. Тому, на
нашу думку, в даному випадку німецькі форми звертання, які, до того ж, автор наводить
у першотворі німецькою мовою, слід зберегти і вдатися до транскрипції, адже ці слова
несуть додаткове смислове навантаження й допомагають краще зрозуміти прихований
зміст сказаного. При цьому вибір форм звертання або його відсутність визначається,
крім інтерактивних відносин між адресантом і адресатом, соціальною ситуацією та намірів співрозмовників [14: 323].
Загалом, перекладачам під час роботи теж варто дотримуватися мовних порад, що
їх дає О. Пономарів: «Без вагань повертаймо те, що належить нам як спадок. Пан (пані)
треба вживати перед прізвищем, ім’ям, назвою посади, перед службовим чи науковим
званням. Добродію! (добродійко) застосовуємо при звертанні без імені та прізвища» [1:
173-174].
Однак, важко не погодитися зі Світланою Богдан, яка закликає до розважливості,
коли ми повертаємо в сучасний мовний етикет безсумнівно давнє традиційне звертання
українців: « Зрозуміймо: незнання історії слова породжує супротив, а отже, потрібно
уникати категоричності й насильницького запровадження норми. Конче потрібен час для
просвітительства і соціальної адаптації цього звертання, інакше воно залишиться «паперовою» формою для більшості громадян України ще не одне десятиліття» [2: 161].
Переклад — робота насамперед творча, тому в цій сфері не повинно бути вказівок,
як саме перекладати те чи інше слово або вислів. Проте не варто розглядати його окремо
від сучасної мовної ситуації в Україні. Адже завдяки перекладеним художнім творам
наша мова не тільки збагачується, а й зберігає свій лексичний склад, ба навіть відроджується, коли сфера її використання в повсякденному житі звужується. Зважаючи на те,
що формування мовного етикету сучасних дітей та підлітків може зазнавати сильного
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негативного впливу, скажімо, вулиці, ми повинні уважно ставитися до такої, здавалося
б, невеликої проблеми як переклад форм звертання. Все залежить від того, яку мету ставить перед собою перекладач. Тому в подальших дослідженнях ми вважаємо за доцільне
розглянути, як саме перекладають форми звертання не тільки в дитячій літературі, а й у
дорослій, і провести порівняльний аналіз стратегій їх перекладу в різних перекладачів
та можливі причини, з яких перекладачі вдаються до трансформацій під час перекладу
форм звертання.
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НІМЕЦЬКА ТА УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА
ТЕРМІНОЛОГІЯ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ
У статті проаналізовано сучасний стан фінансово-економічної термінології в німецькій і українській мовах на матеріалі дефініцй лексикографічних джерел.
Ключові слова: фінансово-економічна термінологія, запозичення, термін, семантичний потенціал.
В статье проанализировано современное состояние финансово-экономической терминологии в немецком и украинском языках на материале дефиниций лексикографических источников.
Ключевые слова: финансово-экономическая терминология, заимствование, термин,
семантический потенциал.
The modern state of financial-economic terminology in the German and Ukrainian
languages on the definition material of lexicographic sources is analysed in the article.
Key words: financial-economic terminology, borrowings, term, semantic potential.
Термінологія – найдинамічніший пласт словникового складу будь-якої фахової мови.
Еволюціонуючи, вона відображає прогресивні зміни, в науці, техніці та суспільстві. Без
аналізу словникового складу і семантичних змін в термінології неможливо вивчити закономірності розвитку мови загалом.
Мета статті дослідити семантичні особливості фінансово-економічної термінології
в сучасній німецькій та українській мовах.
Завдяки інтеграційним і глобалізаційним процесам у міжнародному співробіцнитві
мова економіки стає об’єктом дослідження. Уваги заслуговують праці вчених присвячені саме економічноій термінології: Б.Н. Головіна, Р.Ю. Кобрина, Т.Л. Канделаки, А.В.
Суперанської, Р.С. Цагалової, Т.Р. Кияка, Ф.А. Циткіної, Т.І. Панько, А.С. Д’якова, Т.
І. Перепелиці, Т. М. Дячук, І. М. Кочан, М.І. Навальної, А.В. Грицьківа, Г.В. Чорновол,
О.В. Подвойської, О.Т. Чумака, та інші. Над цією проблемою працювали також німецькі
дослідники: М. Хундт (M. Hundt), Р. Булман (R. Buhlmann), Г. Боме (G. Bohme), Й. Болтен (J. Bolten), та інші. Незважаючи на значну кількість праць, все ще існує потреба подальшого дослідження фінансово-економічних термінів, оскільки дослідники частково
зверталися до фінансової термінології та вивчали її лише в системі однієї з мов.
Здійснивши огляд теоретичних праць, помічено що, зусилля сучасних учених спрямовані на вивчення спільного й національно-специфічного в різних мовних картинах світу. Такі зусилля потребують системного аналізу особливостей кожної із зіставлюваних
мов. Серед дослідників які вивчали порівняльну характеристику економічної термінології в різних мовах є: В.В. Касьянов, О.В. Довбиш, А.Н. Заріпова та інші.
Фінансова українська термінологія не виокремлена з пласту економічної термінолексики як самостійна підсистема, тому й окремо не відображена в словниках для прикладу:
© Барнич І.І., 2011
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М.В. Сивака (Київ 2008), А.Г.Загороднього і Г.Л. Вознюка (Київ 2007), Х. Штрьобеля
і Л.О. Хоменко (Київ 2005), О. Сліпушко (Київ 1999), О.І. Лесюка і В.В. Титова (Київ
1996), „Економічна онлайн енциклопедія“. Особливої уваги заслуговує „Фінансово-економічний словник“ А.Г. Загороднього і Г.Л. Вознюка (Київ 2007), який відображає реальний стан сучасної фінансової термінології. Словник містить близько 8000 понять і
термінів, що охоплюють сферу фінансів.
Існує невелика кількість словників, які стосуються безпосередньо фінансової справи: А.Т. Ковальчука (Київ 2006), фінансовий словник онлайн.
Подібну ситуацію спостерігаємо в Німеччині. Існує багато словників, які містять
економічні та фінансові терміни: „Internationales Wirtschafts-und Finanzwörterbuch“ von
Bernard Colli, „Fachwortschatz Wirtschaft und Finanzen“, „Wirtschafts-und Rechtsglossar“
von Anelka (різними мовами), а також „Finanzwörterbuch“ von Bernard Colli (п’ятьма мовами).
Оскільки Україна до незалежності входила до складу Радянського Союзу, тому наведемо словники цього періоду, якими користуються і сьогодні: И.С. Бляха, Л.Т. Багмы
(Москва 1981), А.Е. Завьяловой (Москва 1988), та інші.
У процесі аналізу спеціальної літератури присвяченій визначенню терміна з’ясовано,
що на сьогодні у термінознавстві не існує однозначного тлумачення поняття „термін“.
Так, Г.О. Винокур один з перших дав влучне визначення терміна: „... терміни – це не
особливі слова, а слова в особливій функції“[1: 5-6]. Ця функція, на думку вченого, полягає в назві поняття, денотата. Б.М. Головін далі розлогіше уточнює „що термін – це окреме слово чи утворене на базі іменника підрядне словосполучення, що означає професійне
поняття та призначене для задоволення спецефічних потреб спілкування у сфері певної
професії (наукової, технічної, виробничої, управлінської)“[2: 276].
Однак практика дослідження свідчить, що не всі терміни утворюються лише на базі
іменника. Ними можуть бути також інші граматичні розряди слів: прикметники, дієслова, тощо.
Отже, назагал дослідники характеризують термін як:
1) однозначний, на думку одних [3], однозначний у межах певної термінологічної
системи на думку інших [4];
2) „характеризується високою інформативністю, однозначністю, точністю, та експресивною нейтральністю“ [5];
3) значення терміна прирівнюється поняттю (в межах пізнаного) [6]. Звідси випливає, що сукупність термінів це і є термінологія [7].
За нашими спостереженнями фінансова-економічна термінологія експлікується як
терміносистема, що охоплює десятки тисяч термінів серед яких зустрічаємо такі: сленг,
фразеологічні одиниці, запозичення, метафори, тощо.
Передовсім закцентуємо увагу на терміні „фінанси – нім. die Finanzen“ у співставлюваних мовах. Більшість словників подають як: „1. Сукупність економічних відносин,
що виникають у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих грошових фондів. Використання фінансів становить особливу сферу економічної діяльності державиі і підприємств. 2. Сукупність грошових коштів, що є в розпорядженні держави і підприємств, окремих осіб“[8]. Зокрема у німецькій енциклопедії
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Brockuhaus зазначено: „die Finanzen (frz., von lat. finantia) Geldangelegenheiten, auch die
wirtschaftliche und materielle Lage einer Person, eines Haushaltes oder einer Organisation;
die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand – фінансове питання, також економічне та матеріальне становище особи, бюджету, організації; надходження і видатки
органів державної влади“[9].
Зазначемо, що термінологічне поле фінансів формують терміни багатьох тематичних груп. Серед них: теорії фінансів (Finanztheorie), державних фінансів (öffentliche
Finanzen), фінансів підприємств, фінансів корпорацій (Finanzplanung), банківської справи (Bankwesen), податкової справи (Steuerwesen), страхування (Versicherung), інвестування (Investition), фінансового обліку (Finanzrechnung), фінансового менеджменту
(Finanzmanagement) та маркетингу фінансово-банківської діяльності (Finanzmarketing),
які з лінгвістичної точки зору ще недостатньо вивчені.
Слова, які проникають у мову, спочатку як правило використовуються вкрай рідко, і
лише з часом вони поширюються, адаптуються у мовній системі. Інші навпаки виходять
з ужитку і використовуються спорадично. Таким чином, на кожному етапі розвитку мови
в її словниковому складі виокремлюємо два пласти термінології – активний і пасивний.
Це стосується і фінансової термінології, яка структурно складається з ядра і периферії
(загальнонаукові терміни), у яких під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників відбуваються різні лексико-семантичні зміни, процеси термінологізації й детермінологізації, що
заслуговують уваги термінологів.
Активна фінансово-економічна загальновживана термінологія функціонує в розмовній мові і є зрозумілою усім або комунікантам тієї чи іншої сфери суспільного життя:
аванс, агент, акція, банкрут, гарант, дефіцит, корупція, комунальний, криза, ліквідувати, облігація, позика, угода та ін. До пасивної термінології належать: оказіоналізми,
архаїзми, історизми, які здебільшого використовуються в документах фахівцями: ажур
– „(від франц. a jour - на сьогодні; у порядку) - стан бухгалтерського обліку, коли всі
записи на рахунках роблять у день здійснення господарських операцій; у ширшому розумінні – коли обліково-розрахункові операції виконують вчасно“; беса – „(від франц. a la
baisse - спекуляція ) - біржова спекуляція, в основі якої є зниження курсу цінних паперів
або цін на товари“; локо – „(від лат. (in) loco - на своєму місці) - операція купівлі-продажу чужоземної валюти або цінних паперів, за якою розраховуються на тій же біржі,
де було укладено угоду“; марго – „(від лат. margo - край, межа) - поле на комерційних
листах чи інших ділових документах, залишене для позначок і нотаток“ [8], тощо.
Зазначимо, що терміни-неологізми, які активно використовують спеціалісти, отримують статус термінів, і переважно надовго залишиться в узусі. У довідниковій літературі не завжди чітко розмежовано активну і пасивну фінансову термінологію. Тому ми досліджуємо активну фінансову-економічну термінологію, яка відображає реалії сучасної
фінансової сфери Німеччини та України.
Проведене дослідження доводить, що німецькомовна фінансова-економічна термінологія виявляє потужний семантичний потенціал, який включає безпосередньо корінні слова, іншомовні запозичення, неологізми, оказіоналізми, тощо: die Abbuchung,
die Aufsparung, der Habenumsatz, das Saldo, die Kulisse, das Factoring, das Agreement,
bestreiken, abcashen, тощо. Будь-яка субмова, і фінансова в тому числі, відображає екстралінгвальні зміни в семантичній структурі терміна.
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З огляду на те, що фінансова-економічна термінологія німецької мови відображає
стан науки і економіки країни, стверджуємо, що вона є усталеною, швидко реагує на
зміни, що відбуваються в економічній сфері поза межами і постійно поповнюється новими термінами. Виявлено, що значна більшість термінів досліджуваної субмови фінансів
запозичена з інших мов, зокрема французької, англійської, латинської, тощо. Прикладами можуть бути: a jour- „auf dem laufenden, frz.(стан бухгалтерського обліку, коли всі
записи на рахунках роблять у день здійснення господарських операцій)“; der Akkord –
„Arbeitsweise, bei der der Lohn von der Menge oder Stückzahl abhängt, frz.(спосіб нарахування заробітної плати відповідно до затрат праці та її результатів)“; der Discount –
„Preisnachlass bei sofortiger Barzahlung, engl.(знижка, процент, який стягують банки під
час обліку векселів)“; das Dumping – „Verkauf von Waren zu niedrigeren Preisen, um auf dem
ausländischen Markt die Konkurrenz zu verdrängen, engl.(продаж товарів на ринках інших
країн за цінами, нижчими собівартості цих товарів, з метою отримання конкурентних
переваг в експорті)“; die Aktie – „Anteilschein am Grundkapital eines Unternehmens, der an
der Börse gehandelt wird, lat.(цінний папір, що засвідчує участь його власника у статутному фонді акціоверного товариства)“; die Degression – „Verringerung des Steuersatzes
bei sinkendem Einkommen, lat.(податок, ставка якого збільшується зі зростанням величини доходу)“ [10; 8].
Для порівняння, українська фінансово-економічна термінолексика відзначається нестабільністю через глибокі соціально-економічні зміни у нашій державі та спробі переходу до ринкової економіки. Такі процеси „породжують“ нові фінансові поняття як: іпотечний, емісійний банки, дилери, маклери, рабат, куліса, картель, рекламація і т.д., які
відповідно поповнюють фінансовий термінологічний фонд. Проте вони не впливають
на такі усталені базові поняття економіки, як от: кредит, депозит, каса, банк, бюджет,
страхування, біржа, чек, штраф, баланс, та інші.
Зазначимо, що основний корпус сучасної української фінансової-економічної термінології сформувався у період економічних, політичних і особливо фінансових реформ.
Оскільки фінансова-економічна термінологія тісно пов’язана з приватним сектором,
то більшість її проникло з інших мов, зокрема англійської: авераж, бюджет, демпінг,
трансакція, траст, тощо.
Нові лексичні одиниці за нашими спостереженнями активно вживаються у засобах
масової інформації, розмовній мові, згодом отримують статус терміна, сюди можемо віднести: брокер, трансфер, абандон, франшиза, трансакція, алонж, маржа, фузія, та інші .
Фінансова термінологія як частина загальноекономічної використовується не лише
спеціалістами, а й іншими нефахівцями: капіталовкладення, депозит, банківська справа,
мито, офшор, спонсор, тендер. Проте існує значна кількість термінів, зрозумілих лише
вузьким спеціалістам: жиробанк (від італ. giro – коло, обіг грошей + від італ. banco
– лава, конторка) – „банк, що здійснює розрахункові операції між клієнтами, котрі мають у ньому рахунки“; овердрафт (від англ. overdraft – перевищення кредиту) – „форма
короткострокового кредиту, суть якого полягає у списанні коштів із рахунку клієнта“;
рестант (від лат. restants,restantis – той, що залишається) – „залишок заборгованості
на момент складання балансу“; фоліо (від лат. in folio – в аркуш) – „дві сторінки (права
й ліва) в бухгалтерських рахункових книгах“; хеджування (від англ. hedge – загорожа,
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захист, бар’єр) – „форма страхування ціни та прибутку у ф’ючерсних угодах“; цесіонарій (від фран. cessionnare з лат. cessio – поступка, передача)– „особа, котра стає
кредитором після надання їй права вимоги щодо повернення боргу“; дисконт (від англ.
discount з італ. sconto – рахувати) – „це різниця між номінальною вартістю цінного паперу і її ринковою вартістю“[8] і т.д. Семантичний опис цієї термінолексики заслуговує
аналізу в окремій статті.
На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається проникнення термінів інших
галузей у фінансово-економічну термінологію обох мов. У ній поряд з суто фінансовоекономічними термінами існують терміни з спортивної, юридичної, технічної та інших
терміносистем. Так, морський термін девіація, (походить від латинського слова deviatio
– відхилення) зафіксований у сучасному словнику іншомовних слів семантикою „відхилення судна від курсу“, вживається також в економіці зі значенням „2) екон. зміна цін
біржових товарів“[11]. Виходячи з первинного значення, виокремлюємо інваріантну
сему „відхилення“, „зміна“ для творення нового смислу. Отже, слово зазнало часткової
трансформації первинного значення, однак зберегло спільний семантичний компонент в
іншій терміносистемі.
Семантичні модифікації спостерігаємо в багатьох інших терміноодиницях, зокрема: корнер, яке походить від англійського corner і означає ріг, куток. Словник іншомовних слів(1975р.) вихідне значення цього терміна подає як: „1) форма тимчасового
об’єднання юридичних або фізичних осіб для оволодіння ринком певного товару за допомогою його скуповування та подальшого спекулятивного перепродажу“[12]. З часом він
зазнав переосмислення, розширення та почав вживатися в спорті, зокрема: „1) у футболі
- штрафний кутовий удар, який здійснює з кутового сектора футбольного поля один з
гравців“[11], тоді як другим значенням зареєстроване фінансове. Це свідчить про певний
„різнобій“ описів словникових статей.
Скажімо інший термін трансфер (з фр., та лат., переношу, переміщую) в словнику
СІС-75 кодифіковано як „1) переказ іноземної валюти або передача золота з однієї країни в іншу;2) передавання іменних цінних паперів (акцій) однією особою у власність іншої
відповідним написом або заявою“[12].
Таким чином, термін розширив семантичну структуру та сферу функціонування й тепер вживається в різних терміносистемах. В основі твірного та похідного значень єспільна сема „переміщення“, „перехід“. У спорті термін має значення „практика офіційного
переходу спортсмена з однії команди в іншу[11]. Термін трансфер завдяки спільному інваріантному компоненту розширив семантичну структуру і почав функціюнувати також
у розмовній мові, зокрема в сфері обслуговування: „перевезення пасажирів з аеропорту,
вокзалу до кінцевого пункту призначення, а також зустріч пасажирів у місці перебування“. Приклад трансфер засвідчує еволюцію нових значень завдяки семі „переміщення“.
Отже, спостерігаємо розширення значення термінів які стають міжгалузевими, а
згодом загальнонауковими: аутсайдер, авізо, акцепт, деівація, корнер, тендер, трансфер, форвард, франшиза, тощо. Оскільки усі фінансові розрахунки комп’ютеризовано,
відповідно у фінансово-економічну термінологію проникають також і технічні терміни:
інтернет-банкінг, картридж, модем, факс, файл, провайдер та інші, які тісно пов’язані
з сферою фінансів.
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Економічні словники також реєструють терміни та терміно- словосполучення різних
галузей економіки, фінансів та банківської справи (бюджет, кредитна справа, податкова система, цінні папери, статистика, страхування), міжнародних економічних та
валютних відносин, тощо, які мають перспективу подальшого дослідження.
Опрацьовуючи німецьку літературу, зауважимо, що автори словників включали не
лише терміни, які стосувалися економіки й добирали для них відповідні еквіваленти,
визначали їх поширення і застосування. Так німецько-російський економічний словник
Бляха І.С., Багми Л.Т. відображає термінологію економіки ФРН наприклад: die Firma
кап. (термін, який стосується економіки капіталістичних країн) – 1) фірма, торговий
дім, торгове підприємство; 2) юридична назва фірми акціонерного товариства [13],
яка не завжди відповідала економіці НДР. В словнику подано також терміни, які вживалися тільки в одній з економічних систем, соціалістичній або капіталістичній напр.:
die Finanzkasse (ФРН), die Frachtenausgleichkasse (НДР) [13]. І в той же час один і той
самий термін мав різні значення, напр.: die Abschlußvergütung 1) оплата страховому
агенту винагороди за укладання страхової угоди (НДР); комісійні агенту за укладання
котракту купівлі-продажу (ФРН) [13].
У зв’язку з новими соціальними змінами, об’єднання Німеччини, терміни, які відображали соціалістичну економіку стали архаїзмами, тобто відійшли на периферію та
вживаються оказіонально.
Із зазначеного вище доходимо висновку про те, що з інтенсивним розвитком суспільства, економіки, новініх інформаційних технологій фінансова-економічна термінологія як української так і німецької мов перебуває в стані постійного розвитку й зазнає
семантичних змін і з огляду на це вимагає у перспективі систематичного і всебічного
опрацювання.
Розглянутий зіставний аспект дав можливість лише висвітлити де-які окремі особливості семантичних процесів фінансової термінології німецької та української мов і
вимагатимуть детальнішого аналізу у наступних статтях з окресленої тематики.
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Підручник «Спецiальний переклад на практиці (підручник з вправами для студентiвукраїнiстiв)» [1] був укладений з передумoвoю навчити студентiв перекладoзнавства
перекладати тексти спецiальнoгo спрямування граматичнo правильнo та мiжкультурнo
зрoзумiлo.
Toму щo студенти перекладoзнавства пoвиннi здoбути навички правильнoгo перекладання автентичниx текстiв, вoни пoвиннi працювати з oтакими текстами прoтягoм
усiєї їxньoї прoфесiйнoї пiдгoтoвки.
Tаким чинoм, дo нами укладенoгo пiдручника пoпали тексти автентичнi з галузей, в
якиx, як правилo, переклад на практицi здiйснюється, а саме такi:
• бізнес і торгівля,
• послуги і туризм,
• промислове і сільськогосподарське виробництво,
• економіка,
• банкрутствo,
• дoгoвoри та угoди,
• страхування,
• соціальне забезпечення.
Пiдiбранi тексти у нашoму пiдручнику середнього рівня складності. Вoни oбранi з
Інтернету та з рекламниx матерiалiв в oбидвox мoваx. Tексти актуальнi i змiст кoжнoгo
з ниx залежить вiд кoнкретнoгo завдання. Якщo студент пoсередництвoм тексту «всього лише» oзнайoмлюється з лексикoю кoнкретнoї тематичнoї групи та рiзними видами
текстiв цiєї групи, тексти бувають за oбсягoм дoвшi (вoни призначенi для читання). Якщo
студент пoсередництвoм тексту має засвoїти слoвoспoлучення i термiни з кoнкретнoї
тематичнoї групи i має пoдoлати iнтерференцiйнi явища i, далi, має рoзвивати свoю
пам’ять, текст пoвинен бути кoрoтший (на практицi дoсить частo oбранi не цiлiснi тексти, а лише уривки текстiв, адаптoванi уривки абo тiльки речення).
Тексти були пiдiбранi так, щoб мiстили найбiльш вживану спецiальну лексику, яку
студентам пoтрiбнo засвoїти пiд час навчання. Критерієм для вiдбору тексту була такoж
неoбxiднiсть засвoїти дуже кoнкретнi вирази.
Наприклад:
 Прoчитайте наступний текст. Звернiть увагу на вирази, наведнi жирним
шрифтoм.
SPA – це комплекс оздоровчих процедур з використанням мінеральної, морської
і прісної води і різних гідромасажних систем. SPA-процедури спрямовані на оздоровлення і релаксацію всього організму в цілому. Впливаючи через шкірний покрив, SPAкомпоненти активізують процеси обміну речовин, поліпшують кровообіг, виводять
токсини з організму і поліпшують загальне самопочуття...
Система заснована на цілющих властивостях водних процедур: розслаблююча і стимулююча гідротерапія, гідромасаж, спеціальні ванни, ароматична пара
і талассотерапія, що базується на використанні засобів з морських водоростей,
мінералів і морської води, бальнеотерапія (лікування грязями і мінеральними водами). До так званиx «сухиx» процедур належать різні види та способи масажу: розслабляючий, класичний, вакуумний, полярний (на основі аюрведи), лімфодренаж,
солярій, мікрострумова терапія.
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В кінці теми дo підручника пoпали i тексти, які включали знання з тематичнoгo
цiлoгo. Tакoж у цьому підручнику мають студенти можливість працювати з паралельними текстами. Наприклад:
 Перекладiть:
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОЦВ) — це вид страхування, який спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну потерпілих при
експлуатації транспортних засобів на території України ...
Povinné zmluvné poistenie (PZP). Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je poistenie uložené zákonom, ktoré kryje vašu
zodpovednosť za škody spôsobené tretím osobám prevádzkou motorového vozidla. Poistenie
PZP kryje škody, ktoré spôsobí vodič vozidla na živote, zdraví a majetku iných osôb.
Tакoж у підручник пoмiщенi тексти, якi запрoпoнував прекладач в Інтернетi. Tакi
тексти служать для зiставлення (пoрiвняння) перекладу, вчиненoгo oсoбoю перекладача i перекладу, здiйсненoгo пoсередництвoм теxнiчнoгo приладу, тoбтo кoмп’ютернoї
прoграми в Інтернетi.
Деякі тексти служать для інтуїтивного засвoєння певних виразів. Йдеться прo такi
вправи, як-oт: Читайте повний текст і перекладiть слoвoспoлучення, наведенi жирним
шрифтoм. Oцi слoвoспoлучення запам’ятайте i спрoбуйте знайти дo ниx вiдпoвiдники
на слoвацькiй мoвi.
Переклад спецiальнoгo тексту вважається точним перекладoм, а художній переклад
більш вільним перекладoм. У представленoму підручнику вправи розроблені з урахуванням цього факту, тому студент готовий перекладати спецiальнi тексти з максимальнo
можливою точністю.
Вправи, які були включені у підручник, можна розпoділити на 4 основні групи.
Група А. Пoсередництвoм такиx вправ студенти засвoюють слoвoспoлучення i
термiни кoнктретнoї тематичнoї групи, а це як у виxiднiй, та i в цiльoвiй мoваx.
Група Б. Вправи спрямовані на пoдoлання інтерференційних явищ мiж словацьoю i
українськoю мoвами.
Група В. Студенти засвoюють перекладнi еквіваленти - терміни і поняття мoви перекладу.
Група Г. Вправи призначені для запам’ятовування і розвитку пам’ятi/ Для ілюстрацiї
навoдимo приклади кoнктретниx видiв вправ для кoжнoї iз згаданиx груп oкремo.
Дo групи A належать вправи з такими iнструкцiями:
• Дoпoвнiть відповідне слoвo - термiн - дo тексту.
• Подивiться рiзнi тлумачення наведениx слiв, слoвoспoлучень.
• Зверніть увагу на використання слова X українською мовою.
• Oзнайомтеся з виразами, якi пoзначають змiст XXXX.
• Запам’ятайте вирази X, Y, Z ...
Приклади:
 Дoпoвнiть замiсть крапoк вiдпoвiдний вираз (керувати, управляти, керуватися):
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Ефективно .............. всією системою банків, можна буде, якщо банки стануть меншими, простішими і менш прибутковими, вважає кандидат юридичних наук Кирило Молодико. Експерт переконаний, що банки повинні істотно прояснити і спростити свої
організаційні структури.
 Пoдивiться рiзнi тлумачення наведениx виразiв:
Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, ...
Устанoва – орган державної влади, місцевого самоврядування, організації, підприємства, тощо що виконує певні функції...
Велика фiрма – ділове підприємство, яке або виробляє істотний відсоток загального обсягу продукції галузі, або...
 Звернiть увагу на мoжливoстi вживання українськиx вiдпoвiдникiв для
слoвацькoгo виразу odhadnúť:
odhadnúť výšku, vzdialenosť
приблизнo визначити
odhadnúť náklady		
приблизнo пiдраxувати
odhadnúť hodnotu pozemku
oцiнити, скласти цiну чoмy, oтаксувати
Дo групи Б належать oтакi види вправ:
• розрізняйте перекладнi вiдпoвiдники слiв X, Y, Z,
• порівняйте і запам’ятайте рoзбiжнoстi у використанні українських еквівалентів,
• oзнайомтеся з кoнтекстуальними вiдтiнками синoнiмiв,
• зверніть увагу на можливoстi вживання українськиx вiдпoвiдникiв для слoвацькoгo
виразу,
• зверніть увагу на використання схожих за звучанням слів X, XX, XXX,
• запам’ятайте вiдмiннoстi у вживаннi виразiв, якi звучать пoдiбнo,
• зверніть увагу на українськi вирази для пoзначення слoвацькиx слiв Х, У, Z.
Приклади:
 Порівняйте і запам’ятайте відмінності вживання українських еквiвалентiв
екoнoмiчний, гoспoдарський:
hospodárska politika			
hospodársky vývoj 			
ekonomická kategória			
ekonomické zákony			
hospodárske, ekonomické vzťahy		
hospodárne zaobchádzanie s financiami
...

eкoнoмiчна пoлiтика
екoнoмiчний рoзвитoк
екoнoмiчна категoрiя
екoнoмiчнi/гoспoдарськi закoни
екoнoмiчнi/гoспoдарськi вiднoсини
екoнoмiчнi oбрoбки фiнансiв

 Oзнайoмтеся з українськими вiдпoвiдниками слoвацькoгo пoняття i запам’ятайте йoгo кoнтекстуальнi мoжливoстi вживання:
zariadenie vodovodné			
спoруда
zariadenie kanalizačné			
каналiзацiя/ спoруди каналiзацiї
zariadenie montážne, bezpečnostné		
пристрiй
zariadenie klimatizačnéустанoвка
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zariadenie elektrické			
електрooбладнання/
			
			
електрoустаткування
zariadenie laboratórne			
oбладнання, устаткування
zariadenie hygienické			
санiтарний вузoл, санвузoл
 Oзнайoмтеся з кoнтекстуальними вiдтiнками значень наведениx синoнiмiв:
Включити (в списoк, в цiну)			
zahrnúť (do zoznamu, do ceny)
Внести (в списoк, oплату/платiж, змiни) 		
zaniesť, previesť (vniesť do
zoznamu, zaplatiť, previesť zmeny)
Ввести (данi в кoмп’ютер, нoвий закoн,
в чиннiсть)					
zaviesť, uviesť (údaje do počítača,
						
zaviesť nový zákon, uviesť do
						
platnosti)
 Звернiть увагу на вiдмiннi мoжливoстi кoнтекстуальнoгo вживання дiєслiв,
якi звучать майже oднакoвo. Пoставте замiсть крапoк вiдпoвiдне дiєслoвo:
Пoбувати: 		
п. в рiзниx мiсцяx (byť, navštíviť niečo)
Перебувати: 		
1. п. в гoтелi, у мiстi (zdržiavať sa, prebývať niekde)
			
2. п. в неспoкoї (zotrvávať, žiť v obavách)
Якщо ви хоч раз в Корці, то запам’ятаєте його назавжди. Тут і справді є на що
подивитись: руїни Корецького замку, звідки відкриваються захоплюючі краєвиди. Перлиною Корця є Свято-Троїцький жіночий монастир. Велична і прекрасна перлина древньої
архітектури. На території монастиря похована Анна Оленіна (у заміжжі Андро), кохана видатного російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна.
Всесвiтoва oрганiзацiя здoрoвooxoрoни рекомендує жителям Європи по можливості
… у приміщеннях у зв’язку з хмарами попелу, які виникли внаслідок виверження вулкана
в Ісландії.
Відповідно до вимог Угоди про правила місцевого прикордонного руху Угорщина з
початку 2010 року запровадила систему електронного підрахунку термінів .....................
............... іноземців на її території. Українці можуть ........................................ в Угорській
Республіці не більше 90 днів упродовж шести місяців.
 Запам’ятайте рoзбiжнoстi у значеннi слiв, якi звучать дуже пoдiбнo:
výber (peňazí)			
зняття
vyberač daní a poplatkov		
збирач пoдаткiв i збoрiв
vyberať			
стягувати/справляти
...
Ця категорія включає i oтакi вправи, якi спрямoванi на явища паронімії й омонімії
в міжкультурному і міжмовнoму спілкуваннi. Вправи в цій категорії також спрямовані
на засвoєння рiзниx вiдпoвiдникiв для тoгo самoгo пoняття у рiзниx кoнтекстаx, як у
слoвацькiй, так i в українськiй мoвi.
Група В складалася з вправ з iнструкцiєю:
• перевірте свої знання з перекладу наступних слів: ...,
• oзнайoмтеся з українськими вiдпoвiдниками слoвацькиx виразiв i запам’ятайте
їxнє кoнтекстуальне вживання,
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• зверніть увагу на контекстуальнi вживання синонімiв X, Y, Z,
• перевірте свoї знання засвoєниx слiв i перекладiть наступний текст українською
мoвoю/слoвацькoю мoвoю,
• запам’ятайте перекладнi еквіваленти,
• перекладiть підкреслені слова словацькою мовою на українську мoву, пoтiм спробуйте перекласти весь текст,
• ознайомтеся з семантичними відмінностями словесних виразів з тією самoю
слoвoтвiрнoю oснoвoю,
• запам’ятайте, як зміст XXXX вiдoбражується в українськiй мовi.
Приклади:
 Нагадайте собі, як вiдoбражаються данi прo час в українськiй мoвi. Пoтiм
перекладiть слoвацькi вирази українськoю мoвoю:
1. januára je sviatok Nový rok. – Першoгo сiчня – свято Нoвого року.
Dnes je 1. januára. – Сьoгoднi перше сiчня.
trvajúci najviac/najmenej 2 hodiny – тривалiсть не бiльше/не менше 2 гoдин
päťdňový pracovný týždeň – п’ятиденний рoбoчий тиждень
sviatok alebo deň pracovného pokoja – святковий або неробочий день
Працiвникам надається перерва для вiдпочинку i харчування тривалiстю (nie viac
ako dve hodiny). Перерва не включається в робочий час. Перерва для вiдпочинку i харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години пiсля початку роботи.
(Pri päťdňovom pracovnom týždni) працiвникам надаються два вихiдних днi на тиждень, а при шестиденному робочому тижнi – (jeden voľný deň).
У випадку, коли (sviatok alebo deň pracovného pokoja) збiгається з вихiдним днем,
вихiдний день переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого.
 а) Oзнайoмтеся з наступними антoнiмiчними слoвoспoлученнями. Пoдумайте
над їxнiми слoвацькими вiдпoвiдниками:
iндивiдуальний тур // групoвий тур
прoписатися в гoтель // виписатися з гoтелю
старoвинний будинoк // сучасний будинoк
...
б) Перекладiть на українську мoву. Викoристайте вирази з пoпередньoгo завдання:
Nebol to skupinový, ale individuálny zájazd. Bývali v hoteli na okraji mesta neďaleko
vlakovej stanice. Predým, ako sa vypísali z hotela, prezreli si starobylé budovy a vystúpili na
mestskú vežu. ...
 а) Запам’ятайте завдання, якi мiстять слoва з тoтoжнoю слoвoтвiрнoю
oснoвoю:
в’їзд у Слoваччину			
vstup na územie Slovenska
виїзд з теритoрiї			
výjazd z územia
виїзд за кoрдoн			
odjazd za hranice
через тиждень дo виїзду		
týždeň pred odjazdom
їзда на такс				
ijazda taxíkom
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30 xвилин їзди вiд ...			
пoїздка...				
переїзд у гoтель			
прoїзд на таксi			
час прoїзду/пoїздки на таксi		

30 minút jazdy od/z
zahraničná cesta/zájazd
doprava do hotela
jazda taxíkom
doba jazdy taxíkom

б) Перекладiть на україську мoву наступнi речення:
Ukrajinci majú povolený vstup na územie Slovenska iba s platnými vízami.
Porušenie podmienok vjazdu a výjazdu podlieha rôznym druhom osobnej zodpovednosti.
Doba jazdy taxíkom cez hranicu trvá v priemere 30 minút.
...
 а) Запам’ятайте, як вiдoбражається спoсiб в українськiй i слoвацькiй мoваx:
Пoрiвняйте:
згiднo з ким/чим 		
вiдпoвiднo дo чoгo		
в залежнoстi вiд чoгo		

v súlade s niekým/niečím
v súlade s niečím
v závislosti od niečoho, podľa niečoho

б) Перекладiть на слoвацьку мoву речення:
Відповідно до вимог ст. 48 Цивільного кодексу України недійсною є угода, що не відповідає вимогам закону. Одночасно ст. 49 Цивільного кодексу України ...
В залежностi вiд характеру виявленних вiдхилень у користуваннi послугами оператор може застосовувати такi заходи, як попередження абонента з допомогою автоматизованої iнформацiйної системи; продзвонка абонента; виставлення термiнового
рахунку.
Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від
неї заходів для належного виконання зобов’язання.
Група Г мiстить практично всі вправи, якi служать для засвoєння пoнять (виразiв).
Дo пiдручника були включенi слoвацькo-український та українськo-слoвацький
слoвники тиx пoнять (термiнiв, слoвoспoлучень), якi студенти засвoюють прoтягoм
семiнарниx занять iз спецiальнoгo перекладу.
Висновки.
Вправи у пiдручнику, якi ми представили, вимагають вiд студентiв працювати
прoдуктивнo. Aналiтична рoбoта, пiд якoю треба рoзумiти працю з виxiдним текстoм
i лiнгвiстичний аналiз такoгo тексту, у нашoму пiдручнику не знаxoдиться, тoму щo
пiдручник призначений для студентiв маґiстерськoгo ступеня навчання, а рецептивна
рoбoта, тoбтo сприймання тексту, прoвoдиться на бакалаврськoму ступенi навчання.
Джерелом iнспiрацiї для ствoрення такoгo пiдручника були працi нашиx чеськиx
кoлег: Odborný překlad v praxi (na rusko-českém materiále) автoрiв Марiї Чiрiкoвoї та
Лiбушi Урiєвoї (Плзень 2005) [2] a Odborný překlad v praxi. Cvičné texty pro rusisty автoрiв
Марiї Чiрiкoвoї i Власти Клаусoвoї (Плзень 2006) [3].
Як пoказав наш дoсвiд, студенти дoсягали найкращиx результатiв у свoїx заключниx
перевiрниx рoбoтаx в кiнцi курсу. Вoни перекладали кoрoткi текстoвi сегменти з тиx
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тематичниx груп, лексику якиx прoxoдили пiд час курсу з спецiальнoгo перекладу. Студенти створювали без дoпoмoги слoвникiв зрозумілі і спрoмoжнi дo пoдальшoгo ужитку тексти, i все це зрoбили в тoчнo зазначенoму часoвoму прoмiжку. Без пoпередньoї
пiдгoтoвки студенти не змoгли б перекласти oтакi тексти вiднoснo швидкo i надiйнo.
З іншого боку, цей метод нагoлoшує на короткочаснiй пам’ятi. Щоб утримати oці
знання в довготривалій пам’яті, студентам пoтрiбен постійний i регулярний кoнтакт з
oтакими текстами. Пам’ять пoвинна бути тренoвана у кoнктретниx тематичниx групаx
ще деякий час пiсля закiнчення курсу.
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ФОЛЬКЛОРНІ НАЧАЛА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
В.В. КОПТІЛОВА-ПЕРЕКЛАДАЧА
(на матеріалі українських перекладів поезії романтиків)
Статтю присвячено розгляду характерних особливостей мовної особистості
В.В. Коптілова-перекладача на основі його українських перекладів поезії В. Блейка,
Г. Гайне, В. Гюго, Ю. Словацького. Аналіз проводиться у межах теорії про трирівневу
структуру мовної особистості Ю. Караулова та концепції мовної особистості перекладача, яку обґрунтувала О. Шевченко.
Ключові слова: мовна особистість, В.В. Коптілов, перекладознавство, віршовий
переклад, індивідуальність перекладача, перекладацька стратегія.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей языковой личности В.В. Коптилова-переводчика на основе его украинских переводов поэзии В. Блейка,
Г. Гейне, В. Гюго и Ю. Словацкого. Анализ проводится в рамках теории о трëхуровневой
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структуре языковой личности Ю. Караулова и концепции языковой личности переводчика, представленной О. Шевченко.
Ключевые слова: языковая личность, В.В. Коптилов, переводоведение, стихотворный перевод, индивидуальность переводчика, переводческая стратегия.
The article deals with some characteristic features of the speech personality of V.V. Koptilov as translation practitioner on the basis of his Ukrainian translations of the poetry by
W. Blake, H. Heine, V. Hugo and Ju. Slowacki. The analysis is done in terms of the theory of
three-layer structure of the speech personality elaborated by Yu. Karaulov as well as the concept of speech personality as presented by O. Shevchenko.
Key words: speech personality, V.V. Koptilov, translation studies, poetry translation, translator’s individuality, translation strategy.
Термін „мовна особистість”, опрацьований В. Виноградовим та введений в широкий
обіг Ю. Карауловим, значно еволюціонував у науковому дискурсі (від мовної особистості письменника до мовної індивідуальності персонажа й читача) та перебуває тепер
у центрі антропоцентричної лінгвістики. Вивчення лише ідіостилю творця художнього тексту не може вичерпно розкрити його мовну особистість, оскільки такий аналіз
позбавлений прагматичного складника, тобто соціального і культурного контексту. Дослідження мовної особистості перекладача як творця „вторинного образу першотвору”
(термін – Б. Криси [1: 25]) особливо актуальне у новітньому пострадянському перекладознавстві, зокрема у світлі персоналістського виміру історії українського художнього
перекладу. Панорамні огляди персоналій художнього перекладу за авторством Р. Зорівчак, М. Москаленка, М. Стріхи та Т. Шмігера, дисертації про новаторство М. Лукаша, перекладацький метод Віри Річ та розвідки про особистість М. Рудницького прокреслили
орієнтовні вектори досліджень неосвоєних сторін творчої спадщини українських перекладачів. Якщо спроектувати рефлексії Б. Тихолоза на перекладознавство, то можна зробити висновок: „Історія українського художнього перекладу – це історія особистостей.
Не стилів, не напрямів, не угруповань, не ідеологій – особистостей. А вже потім – стилів,
напрямів, угруповань, ідеологій...” [2: 12-13].
У цьому контексті індивідуальний почерк мовної особистості В. Коптілова-перекладача по-своєму унікальний з кількох причин:
- по-перше, власну філософію перекладу проф. В. Коптілов випробовував власними
перекладами, не відступаючи від того, що декларував як правильне чи бажане у своїх теоретичних працях. У цьому контексті дещо суперечливим є твердження М. Стріхи про В.
Коптілова як перекладознавця, який „усе бачить виключно з кабінету дослідника кінця
ХХ століття” [3: 75], відтак аналіз особистості В. Коптілова-перекладача стане спробою
арґументованого деконструювання певних стереотипів.
- по-друге, В. Коптілов працював у всіх літературних жанрах (переклади епічних,
ліричних та драматичних творів); його інтерпретації належать до різних перекладацьких
жанрів: власне перекладів (сюди належить переважна більшість його творів) та інтертекстів, тобто переспівів та перекладів за мотивами, що залучають адаптивні стратегії;
- по-третє, мовна особистість В. Коптілова формувалась в умовах українсько-російського білінгвізму (ми будемо розглядати полілінгвальність як соціально зумовлену
властивість мовної особистості В. Коптілова);
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- по-четверте, перекладач прижиттєво лише один раз опублікував власні поезії у
випуску журналу „Вітчизна” 1995 р. [5], присвяченого 100-річчю від дня народження
М. Рильського. Літературознавець та перекладач О. Бросаліна вперше присвятила оригінальній поезії В. Коптілова окрему ґрунтовну розвідку під дуже влучною назвою „Вірші
з перекладачевої шухляди” [6]. Оригінальна поезія автора значно розширює горизонти
бачення Коптілового феномену, і водночас „унаочнює” цілісність постаті В. Коптілова у
контексті епохи.
Для системності дослідження насамперед зробимо короткий теоретичний екскурс у
проблему та побіжно розглянемо основні концептуальні моменти в аналізі мовної особистості перекладача. Найсинтетичніше визначення цього терміна запропоновано у праці О. Семенюка „Основи теорії мовної комунікації”: „Мовна особистість – це модель
представлення особистості, що ґрунтується на аналізі дискурсу носія мови й узагальнено
об’єктивує особливості використання ним системних засобів мови як з метою відображення його світобачення, так і для реалізацій комунікативних інтенцій” [7: 230]. Отже,
доступ до мовної особистості здійснюється через її продукти – текст і дискурс. Відповідно, у тексті перекладу інтерпретатор повинен відтворювати мовні структури тексту
першотвору „в термінах” авторського сприйняття й досвіду світу, зберігаючи навіть у
мікрообразах „семантичну реальність першотвору” (термін – Л. Коломієць [8]). Проте
абсолютне перевтілення перекладача в „образ автора” неможливе, й художній переклад
стає „діалогом світоглядів, систем світу, трансформацією думки з одного національного
поля в інше” [9: 141], несе в собі новий погляд на твір, і „особистість виступає тут
як структурний елемент” (курсив – наш) [1: 30]. Отож перекладач відтворює оригінал
крізь призму власної мовної особистості та стає, так би мовити, “належним до оригіналу”, відтак впливає на експресивність тексту перекладу, на його ритміку й загалом на цілісне сприйняття перекладеного твору. Ще О. Потебня висловлював думку, що переклад
з однієї мови на іншу є не передача тої самої думки, а ґенерування іншої, відмінної [10:
265]. Тому вважаємо цілком правомірно прийняти позицію О. Шевченко, яка ідентифікує
одиницею аналізу мовної особистості перекладача перекладацьку трансформацію [11:
7], що стає осердям і нашого дослідження. Звідси, на нашу думку, у мовній особистості
перекладача реалізується і його творча індивідуальність, і його творчий метод.
У монографії „Язык и языковая личность” [12] Ю. Караулов висвітлює трирівневу
структуру мовної особистості, яка об’єднує різнобічні підходи до вивчення цього феномена. Саме концепція Ю. Караулова використано в цій розвідці як основу для аналізу
мовної особистості В. Коптілова-перекладача, оскільки дозволяє комплексно окреслити
його мовну особистість, враховуючи засади лінгвопсихології, філософсько-світоглядні
передумови, етно-національні характеристики та історико-культурні витоки.
За Ю. Карауловим, нульовим є рівень вербально-семантичний, або лексикон особистості, що охоплює лексичні та граматичні засоби, які використовує особистість, створюючи увесь масив текстів. Перший рівень – це рівень лінгвокогнітивний та лінгвокультурний, представлений тезаурусом особистості, який передбачає аналіз варіативної та
унікальної частини її тезаурусу. У контексті мовної особистості перекладача цей рівень
аналізу формується концептуальними трансформаціями у канві перекладного твору. І
нарешті другий рівень – це мотиваційний рівень, тобто прагматикон особистості, що
становить систему цілей, мотивів та настанов, які домінують у творчості перекладача, й
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визначає ієрархію цінностей та смислів в мовній моделі світу особистості перекладача
[12: 9]. Дану структуру О. Шевченко доповнює ще додатковим рівнем – зоною підвищеної креативності, коли перекладач здійснює трансформації, які виходять за рамки
діяльності інтерпретатора-посередника, і перекладач здобуває статус співавтора [11: 5].
Отже, ці теоретичні моменти стали підвалинами нашого аналізу мовної особистості
В. Коптілова на основі віршових перекладів творів поетів-романтиків: В. Блейка, Г. Гайне, В. Гюго та Ю. Словацького – такий підбір авторів-представників відповідно англійської, німецької, французької та польської літератур слугує принципу різномовності для
забезпечення об’єктивності дослідження. Вибір епохи Романтизму зумовлений власне
естетичним представленням цієї епохи: лібералізму в літературі, звільненням творчої
думки від застарілих і закостенілих представлень, основним кредом став кантівський вислів: „Ґеній не підкоряється правилам, а створює їх”. Поети-романтики створили потужний рух, цілу революцію в поезії, оскільки замінили раціоналістичний вірш класицизму на мову людських почуттів, відмовились від суворого поділу лексики на „високу” і
„низьку”, здивували різноманітністю ритмів та реформували ставлення до особистості, її
творчого засновку. Безперечно, потрібно визнати множинність романтизму, який не був
однорідний навіть у рамках однієї національної літератури, проте з погляду генеалогічної спорідненості віршових форм, характером поетичного світогляду видається цілком
умотивовано аналізувати саме такий корпус ілюстративного матеріалу.
Логічно почати практичний аналіз саме з прикметних рис мовної особистості В.
Коптілова на вербально-семантичному рівні. Чільне місце в текстовій тканині художніх
перекладів з-під його пера посідають усталені українські мовні звороти, зокрема розмовно-просторічної тональності, які здебільшого гармонійно вписуються в малюнок
перекладеного твору. Тут сміливість перекладача виявляється в зверненні до адаптивних стратегій (за термінологією В. Демецької) в рамках власне перекладу, тобто наслідування української народнопоетичної традиції, транспонування образного плану в сталі
українські фольклореми. Наприклад, легенда „Тангейзер” Г. Гайне, написана віршем на
основі мотивів середньовічної німецької саги про зловісне кохання до Венери шляхетного рицаря Тангейзера, в інтерпретації В. Коптілова [13] пронизана численними вкрапленнями українських стилем: Der edle Tannhäuser, ein Ritter gut, / Wollt Lieb‘ und Lust
gewinnen... - Рицар Тангейзер, шляхетний юнак, / По втіхи у світ подався ... [13: 185].
У перекладі вжита лексема втіха з семантикою „задоволення, розвага” [14] постає
своєрідним узагальненням прагнень рицаря і стає опорним компонентом фразеологізму
„податися по втіхи у світ”, що означає „шукати насолоди”. Отже, В. Коптілов віднайшов
адекватне втілення Гайнівського опису подвигів Тангейзера winnen Lieb‘ und Lust „здобути кохання та бажання/пристрасть”.
Подібну стратегію бачимо в наступному прикладі: Schaun dich die großen Augen an,
/ So bist du wie angekettet...- Як очі на тебе вона зведе, / Вже ти й на гачок попався
[13: 188]. В оригіналі Г. Гайне вжив лексему anketten, що в перекладі українською мовою означає „прикований ланцюгами”. В українському макроконтексті „ланцюги” мають
доволі широке асоціативне поле. Насамперед, синонімом є лексема „кайдани” [14], що
має глибоке символічне значення: „те , що сковує волю, зв’язує, гнітить когось, заважає
їхньому розвиткові” [26]. Зрозуміло, що Г. Гайне актуалізував інший смисл у вжитому
angekettet. Мабуть, також завдяки поширенню давньогрецького міфа про страждання ле378

гендарного Прометея, прикованого до скелі, прямий переклад цієї лексеми створив би
„стилістичний зсув” (за термінологією А. Поповича). Варіант В.В. Коптілова „попастись
на гачок” з семантикою „безповоротно захопити, полонити чим-небудь” [15] (очевидно
полонити юнака пристрастю, красою у даному контексті) є функціональною аналогією
та найбільш витриманий в стилі оригіналу.
У цьому місці: Wenn ich an dieses Lachen denk, / So weine ich plötzliche Tränen. - Я
гірко плачу, згадавши той сміх, / Готовий за нього до згуби [13: 188], фактично, В. Коптілов вже у першому рядку відтворив зміст даного уривку, надавши у наступному рядку
перекладу більшого емоційного заряду використаним зворотом-колоквіалізмом з фразеологічного фонду української мови бути готовим до згуби (тобто до загибелі). Якщо
охарактеризувати у ракурсі аналізу перекладацького методу В. Коптілова, то дані приклади свідчать про стратегію стилізації в перекладі, а саме локальної та індивідуальної
стилізації.
В оригіналі автор порівнює знедоленого рицаря до „бідного (жалюгідного) привида”: Ein armes Gespenst bin ich am Tag..., для якого перекладач знаходить рівновартісний
відповідник: Немов потороча, блукаю я вдень... [13: 188] Справді, в німецькій мові є
вислів „als Gespenst umgehen” з семантикою „блукати мов неприкаяний” [16], з якого
В. Коптілов запозичив дієслово „блукати” та латентно переосмислив експресію „неприкаяний”, давши, як наслідок, відповідник потороча, що формує подвійну смислову
проекцію: „потвора” (бридка, негарна людина) та „привид (примара)” [14]. Щоб зобразити могутню силу водоспаду Das ist wie ein wilder Wasserfall, / Du kannst seine Fluten
nicht dämmen! - Воно – мов розбурханий водоспад, / Що рве всі греблі й загати [13:
188], у перекладі В. Коптілов використовує зворот рвати греблі, вжиток якого доволі
широкий в українській народній словесності та творчості письменників, для прикладу
герой драми- феєрії Лесі Українки має назву Той, що греблі рве. У такому ж тоні асиміляції до цільової культури звучить Коптіловський переклад поезії В. Гюго „Видіння”
[17]: Je vis un ange blanc qui passait sur ma tête ; / Son vol éblouissant apaisait la tempête,
/ Et faisait taire au loin la mer pleine de bruit.- Я бачив ангела. Політ його сліпучий /
Скорив і ураган, і моря вал ревучий. Введення паралелізму моря вал ревучий у дусі української поетики інтенсифікує образ неспокою моря й урагану, несе значно більший заряд експресії. Окрім того, ця перекладацька трансформація „реабілітує” до деякої міри
втрачені деталі початку поезії. Перекладач також змістив акценти, використавши пуант
– інтонаційний збій, викликаний різким перепадом довжин речень, оскільки виділив з
рамки першого складносурядного речення оригіналу синтаксичне ціле Я бачив ангела,
яке перетворюється на контрапункт, що додає динаміки та експресії в перекладі.
Проте трансформації у тексті третьої строфи Блейківського вірша „Тигр” [18] у руслі
української народної поетики несуть деструктивний характер на сприйняття філософської глибини програмного твору В. Блейка: And what shoulder and what art / Could twist
the sinews of thy heart? - Хто у щасті чи в журбі / Серце вирізьбив тобі? У цьому уривку
В. Блейк у формі риторичного питання робить спробу упізнати істинного творця образу
тигра, даючи характерну для себе опозицію: фізичної сили, міці (втілений у образі плеча)
та мистецтва. Перекладач не прочитує цю лінію противаг і адаптує до української народнопісенної тональності, впроваджуючи іншу опозицію: щастя (як втілення добра) та
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журби. Проте ці дві опозиції не лише різнообразні, вони і функціонально в рамках ідеї
даного вірша не накладаються. Такий відступ не можна вважати виправданим.
На противагу народнопоетичній стихії поетичний словник В. Коптілова включає також прямі іншомовні запозичення з мовної матерії оригінального твору, що, відповідно,
позиціонує мову перекладу як інноваційно-регенеруючу. Цю „чужинність” в сучасному
перекладознавстві визначають терміном „alterity”(несхожість) [19: 127]. Для прикладу
наведемо строфу з байки Г. Гайне „Аудієнція” та її український переклад: Der König
sprach: »Du bist nicht so dumm, / Als wie du aussiehst, mein Holder.« / »Das kommt«, erwidert
der Schwab, »weil mich / In der Wiege vertauscht die Kobolder. - І каже король: „Не такий
ти дурний, / Як спершу здається, мій милий”. / „Бо кобольди, бачте, - відказує шваб, - /
В колисці мене підмінили” [20: 324]. Лексема der Kobold взята із німецького міфологічного словника, українським еквівалентом якої буде „гном, домовик, пустун” [16]. Лексема
кобольд не наводиться в реєстрі слів українських словників. На цей ризикований експеримент В. Коптілов, мабуть, пішов заради збереження акцентованого ланцюга „KönigHolder-kommt-Kobolder” у рамках даної строфи: у перекладі теж відтворено фоностилістику строфи „король-кобольд-колиска”.
Наступним є лінгвокогнітивний/лінгвокультурний рівень аналізу мовної особистості
В. Коптілова, на якому втілився інтелектуалізм та кінематографічна точність перекладача
в аналізі вертикального контексту кожного фрагмента твору. Амплітуда концептуальних
трансформацій в інтерпретаціях В. Коптілова справді широка, чимало перекладацьких
знахідок можна відзначити в перекладі поезії Ю. Словацького „Do matki”: Przebaczże mu,
o moja ty piastunko droga, / Że się tak zaprzepaścił i tak zaczeluścił; / Przebacz... bo gdyby nie
to, że opuścić Boga / Trzeba by... to by ciebie pewno nie opuścił. - О нене! Терном заросла
його дорога. / Прости його! Йому твого прощення треба. / Прости! Твій син не може
відійти від бога. / Якби не це – не відійшов би він од тебе! [21]
Ця поезія містить глибокий автобіографічний мотив – розлуку самого автора Юліуша Словацького з його матір’ю. У другій строфі автор себе навіть порівнює з псом,
який розлігся на польському прапорі, і коли його кликали, лише обертав свій погляд; цей
образ свідчить, якою розпукою була для автора неволя рідного народу, що навіть сльози
його матері не змінили рішення не повернутись на батьківщину. Отже, Ю. Словацький
тут актуалізує дві змістові паралелі лексеми Матір: рідна мати та ненька-батьківщина. Фінальнй аккорд цієї поезії – остання строфа – прохання матері пробачити сина та
зрозуміти його позицію не повертатись на батьківщину. Саме тут - у текст перекладу
В. Коптілов вводить речення Терном заросла його дорога, де ідейним ядром постає символічний образ терену. Літературознавці наголошують на послідовному „терноцентризмі” в українській літературній полісистемі, що зумовлений особливим статусом терну
в образній системі нашої культури. Символ терну постає втіленням ідеї страждання і
порятунку, в одній з народних пісень мовиться: О, як квітує терен дикий! / Лиш в цвіті
самота й печаль, / Кора потріскана сльозами, / Один у полі ... та людський жаль.
Фразеологізм дорога поросла терном з семантикою „неможливо повернутися, піти
або поїхати куди-небудь чи досягти чогось бажаного; давно перестати існувати, щезнути
навіки” [15], взятий з фразеологічного фонду української мови, є концептуальною перекладацькою трансформацією на лінгвокультурному рівні. Це свідчить, що В. Коптілов не
пасивно транспонує образи й ідеї з однієї мови на іншу, а активно пізнає їх, тлумачить. У
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В. Коптілова смисловий розвиток другого рядка останньої строфи про те, як герой запропастив себе і зачерствів душею приводить до модуляції у перекладі у руслі вжитого
фразеологізму, що, за термінологією М. Бахтіна, можна вважати „стилістичним ореолом”
тексту перекладу, яким науковець визначає психологічну експресію, що виявляється у
смислових акцентах, логічних наголосах в творі... [22: 338].
У роботі над перекладами В. Блейка слід не забувати критерії структуралістів про
переклад наміру автора, що А. Науменко визначає макроперекладом: перекладом філософським, плюралістичним, концептуальним [23: 119]. Найяскравішим виявом концептуального перекладу В. Коптілова стає робота над текстом вже згаданого вірша „Тигр”
В. Блейка, першого англійського поета-романтика, філософа та містика. Блейк був стихійним діалектиком, аналізуючи два начала Добра-Зла, Бога-Диявола, й створив власну
міфологію. Сам поет писав, що його твори відоміші на небесах, ніж на землі, і справді сучасники його не розуміли, лиш тепер прояснюється істинна філософія його праць.
Недарма російський перекладач поезії „Тигр” С. Маршак писав, що вірші Блейка здаються сучаснішими і за формою, і за змістом, ніж більшість віршів багатьох поетів, що
з’явились на Заході після нього [24: 788]. Отож, проаналізуємо інтерпретацію В. Коптілова першої строфи поезії „Тигр”:
Tуger! Tуger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

Тигре! Твій вогненний гнів
В чорній пущі забринів.
Хто із сонця і з ночей
Креше жах твоїх очей?

Вірш написаний чотирьохстопним хореєм з парним римуванням (що традиційно для
англійської поезії) і постійними чоловічими клаузулами. Фоностилістика першої строфи
чітко інструментована на звук R, що звучить по-англійськи приглушено, закрадливо і
водночас досить розлого в поєднанні з дифтонгами. Окрім того, семантичний повтор
tyger, tуger настійливо „відкликається” і переходить у своєрідне фонетичне ехо – цілу
низку парних алітерацій: burning bright, frame thy fearful, distant deeps, та ін. Перекладач
В. Коптілов добре ознайомлений зі стратегіями фоностилістики, оскільки в арсеналі його
наукових праць – ґрунтовна розвідка „Фоностилістика: теорія та історія”, опублікована
у збірнику «Стилістики української мови» [25]. У власних критичних заувагах В. Коптілов неодноразово доводив аксіоматичне твердження про невіддільність звукопису від
значення. Здебільшого перекладач прагне відтворити формально-стильові ознаки оригінального звучання та вдається до звукописної гри: перший рядок містить парну алітерацію вогненний гнів, строфа загалом оркестрована на звук Г і Н, та мотив страху й жахіття
передається шиплячими (пуща, креше жах). Фоностилістичне тло строфи - не маловажливий чинник сприйняття цього твору, проте не головний акцент нашого аналізу, увага
тут прикована до концептуальних перекладацьких трансформацій. По-перше, словосполучення burning bright іn the forests of the night вражає сконцентрованою експресивністю:
з тексту оригіналу лише у наступній строфі стає зрозуміло, що горить не сам тигр, а так
світяться його очі, хоча Блейк актуалізував не лише поверховий смисл лексеми to burn.
В англійській мові це дієслово асоціюється з жагою нетерпіння, палаючою пристрастю,
полум’ям люті. Перекладач не нівелює цього ефекту багатозначності, передає асоціатив381

не поле дієслова to burn цільовою субстантивованою сполукою вогненний гнів, що, на
наш погляд, цілком адекватний еквівалент. Цікавим видається інше рішення перекладача
- підбір дієслова бриніти (гнів в чорній пущі забринів), яке свідчить про багатство словника В. Коптілова-перекладача. В українській поетиці дієслово бриніти полісемантичне,
його рідше вживане значення - „горіти, пломеніти, палати” (виділятись яскравим, переважно червоним, кольором) [14], отже перекладач ампліфікує у перекладі мотив вогню
– вогненний гнів бринить, і також вводить у четвертому рядку лексему очі (тигра), спростовуючи даний образ для українського читача. Основною перекладацькою трансформацією лінгвокогнітивного рівня у рамках цієї строфи є розкодування первинного Блейкового мікрообразу творця тигра immortal hand or eye у макроконтексті усієї міфологічної
системи творів автора (боротьба двох начал) і перекодування цього символічного смислу
на український ґрунт внаслідок смислового розгортання: хто із сонця і з ночей, тобто
творець Світла чи Темряви, Добра чи Зла – Бог чи Диявол. Недоліком є втрати змістового
наповнення четвертого рядка – хто міг вирізьбити таку страшну пропорційність (симетрію) образу тигра? Тут автор прирівнює сили Бога і Диявола, вказуючи, що будь-яка
довершеність оманлива. Загалом, у цьому вірші Блейк використовує прийом обрамлення, перша строфа повторюється наприкінці і стає фінальною з лише однією видозміною – замість модального дієслова could вжито darе. У цій лаконічній заміні виявляється
весь рух думки, весь експресивний заряд твору: „хто міг” – „хто посмів” створити такий
страхітливий образ тигра. Спочатку риторичність запиту „хто міг” вказує на дивування
та захват від результату праці творця, наприкінці „хто посмів” свідчить про розуміння
зухвалості та одночасно нікчемності цього задуму. Цей розвиток втрачений у перекладі
В. Коптілова, перша строфа повторюється без жодних видозмін, що приносить значну
втрату у перекладений твір. Відтак, алегоричний образ двох творців та інертне повторення першої строфи до деякої міри відсторонює українського читача від осягнення феномену В. Блейка.
Мотиваційний рівень мовної особистості В. Коптілова як система цілей та настанов,
якими керувався перекладач, можна розмежувати на кілька пластів:
- Як першорядний перекладознавець, В. Коптілов брався за художній переклад лише
після всебічного вивчення контексту й автора біографічного та текстуального. Для прикладу, ґрунтовні статті „Гейне на Україні” [27], „Гейне українською мовою”[28], „Гейне
в українських перекладах” [29] були вихідною точкою для створення власне перекладів
поезії Гейне.
- В. Коптілов як теоретик перекладу виокремлював достоїнства та певні вади існуючих художніх перекладів. Наприклад, В. Коптілов зауважив, що переклади Лесі Українки
віршів Г. Гейне відтворюють зміст з його неподільною єдністю з формою художнього
твору, проте не передають своєрідного ритмічного малюнку німецького класика. Відтак
В. Коптілов-перекладач мав мотивацію заповнити дані прогалини. Наведемо короткий
приклад:
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.
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Мій гнів минув, біль серце розітнув.
Хай ти вже не моя – мій гнів минув.
Хоч сяйво б’є з твоїх прекрасних віч,
У тебе в серці безпросвітна ніч.
(переклад В. Коптілова [30])

Не жаль мені, хай серце розіб’є
Загублена любов! хоч промінь б’є
Круг тебе з самоцвітів, – не жалкую:
Я бачу твого серця ніч тяжкую.
(переклад Лесі Українки [31])

Самоцінність перекладу Лесі Українки – беззаперечна, в її інтерпретації окремі виразні деталі стилю Г.Гейне відтворено точніше, чим поступається переклад В. Коптілова: окличне речення Загублена любов! краще викристалізовує образну думку німецького
поета, ніж трансформація Хай ти вже не моя!, вжита В. Коптіловим. Проте кільцеве
обрамлення першого і другого рядка – акцент на тому, що герой вже не сердиться –
значно модифіковане у перекладі Лесі Українки, і ритміка поезії втрачається. Тут треба
погодитись з думкою науковця А. Абуашвілі, що в кожний історичний період може існувати такий переклад, який ближчий до оригіналу, ніж усі інші. Він і повинен на даний
конкретний період оцінюватись не „паралельно” з іншими, посідати не рівне з ними, а
перше місце [32: 107]. Переклади Лесі Українки та В. Коптілова – інтерпретації різних
епох в українській майстерні художнього перекладу.
- Кожен письменник та перекладач має свої улюблені жанри, у яких вільно проявляє
свій хист та задум. Для В. Коптілова-перекладача оригінальні роботи, написані віршем
в літературному жанрі легенди, байки та середньовічного роману, близькі за емоційним
та інтелектуальним пластом, мовною організацією та ознаками літературної традиції.
Переклад над працями цього жанру навіть спонукав В. Коптілова до створення власного
твору під назвою „Вибір” [33], який автор визначив як давню легенду. Цей твір теж має
латентний філософський вимір, створений у дусі діалектизму В. Блейка. Звідси випливає
інший пласт мотиваційного рівня – ідейна спорідненість твору до шкали власних цінностей В. Коптілова-перекладача.
Висновки: Проф. В.В. Коптілов як перекладач відзначається філігранною делікатністю при роботі з текстом перекладу на лексичному, ідейному та культурологічному рівнях. У мовній особистості перекладача проявляється новаторство мислення, постійний
пошук та експеримент у доборі адекватних відповідників оригіналові.
Проте проведений нами аналіз не може вважатись повним, оскільки рівень охоплення ілюстративного матеріалу обмежений часовим критерієм – епохою Романтизму; не
порівнювалась мовна організація перекладів В. Коптілова з іншими існуючими інтерпретаціями; аспект приналежності мовної особистості перекладача до умовно виокремлених шкіл/традицій в історії українського художнього перекладу також не став предметом
нашого дослідження, що, як наслідок, зумовлює перспективність цієї розвідки.
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Основою для розмежування адекватного та еквівалентного перекладу може слугувати семіотична модель Ч.Моріса, де прагматика трактується як відношення знака до
інтерпретатора на противагу відношенню знака до предмета (семантика) та інших знаків
(синтактика) [1: 109]. У лінгвістиці часто говорять про значення, що походить від синтаксису й семантики. Проте прагматичний смисл є об’ємнішим, ніж семантика й синтаксис,
який радше йде від контексту, ніж від семантики, оскільки лінгвопрагматика досліджує,
що мовці хочуть висловити, вживаючи певні засоби в конкретному контексті [2: 260].
Застосовуючи принцип семіозису до перекладознавства, М.Гарбовський зокрема виділяє
три групи (на нашу думку скорше рівні-авт.) перекладацьких операцій трансформації
системи смислів тексту оригіналу– семантичні, синтаксичні й прагматичні [3: 390], поділяючи поширену в лінгвопрагматиці, дискурс-аналізі та інших комунікативно-функціональних напрямах мовознавства думку про те, що прагматичний рівень є найвищим, а
тому перекладацькі трансформації на цьому рівні майже неприпустимі. Проте реальна
практика перекладу свідчить про те, що у процесі міжмовної трансформації більшою
чи меншою мірою неминучі зміни і на прагматичному рівні − оригінал і переклад має
різний комунікативний ефект і, як наслідок, різний узагальнений комунікативний смисл
− “семантична, синтаксична і прагматична домінанта комунікативних стратегій усіх
учасників кооперативного спілкування (автора у письмовому творі −авт.) в межах певного контексту й ситуації як складний синтез апріорних і апостеріорних комунікативних
смислів” [4: 81]. Завдання перекладача таким чином полягає у «прагматично обумовленому» (термін М.Гарбовського [3: 390] використанні комплексу перекладацьких трансформацій, застосовуючи які перекладач змінює окремі елементи смислів тексту оригіналу, прагнучи зберегти смислове ціле оригіналу − комунікативний ефект та узагальнений
комунікативний смисл твору оригіналу.
Варто розмежовувати прагматично обумовлені й прагматичні трансформації. Прагматичні трансформації − це зміни смислу цілого на прагматичному рівні із збереженням
тією чи іншою мірою семантичної тотожності оригіналу й перекладу; прагматично ж
обумовлені − навпаки, зміни елементів смислу задля збереження узагальненого комунікативного смислу дискурсу. Прагматично обумовлені трансформації передбачають застосування трансформацій на синтаксичному й семантичному рівнях.
Порівняймо прагматичні й прагматично обумовлені трансформації на прикладі
арабсько-українського перекладу поширених арабських привітань marħaban; ‘ahlan ua
sahlan; şabāħu l-ĥayr та їх модифікацій.
У кожній лінгвокультурі побутують етикетні висловлення – маркери певної ситуації спілкування. Зазвичай мовними засобами вираження етикетних ситуацій є клішовані форми, які подекуди невиправдано називають «прагматично порожніми». Переклад
таких висловлень передбачає прагматично обумовлені трансформації семантичного й
синтаксичного рівнів.
Розмовне мовлення арабів-сирійців у ситуації початку комунікативного контакту,
порівняно із українським як європейським, набагато експресивніше на усіх рівнях-невербальному (насиченість мовлення жестомімічними засобами), паравербальному (емоційна інтонація, швидкий темп мовлення, гучний голос; відповідно спокійний темп мовлення й негучний голос араби сприймають негативно, асоціюючи його з людиною брехливою, адже коли вважаючи людину, яка говорить тихо, не дивлячись в очі, нещирою й
лукавою) й власне вербальному.
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Розглянемо останній, вербальний, рівень й спробуєм довести, що, на перший погляд, українські словникові відповідники арабських привітань şabāħu l-ĥayr та marħaban
−ʼдоброго ранкуʼ й ʼвітаю, привітʼ, потребують при перекладі врахування ситуативног й
культурного чинників.
І. Marħaban − найпопулярніше арабське акціальне привітання − ’вітання, привіт’
утворене від арабського дієслова ІІ породи із значенням інтенсивності та перехідності
raħhaba – ʼвітатиʼ. Семантичне поле цієї лексеми – “простір, просторе місце”, адже
з формальної сторони Marħab є віддієслівним ім’ям, утвореним за формулою Maf‘al’,
що означає місце, наприклад: maktab – офіс; manzil – квартира. У функції привітання
Marħab знаходиться у застиглій формі адвербіального відмінка Naşb, що надає їй морфологічних ознак прислівника. Тому для представників арабської етнолінгвокультури є
прозорою сема місця цієї лексеми і, відповідно, запрошення, що своєю чергою пов’язано
з гостинністю, відповідно сфера узусу marħaban обмежена акціальними висловленнями,
вона майже не використовується як відповідь на привітання.
На противагу українському привіт, зверненому до молодших адресатів, арабське
marħaban має більшу сферу свого вживання й ніколи не набуває ознак фамільярної тональності, а тому еквівалентним перекладом цього привітання є добрий день, вітаю.
Ширший узус цього привітання, порівняно із українським вітаю пов’язаний із його семантичним діапазоном: marħaban: від raħhaba – вітати когось привітанням; запросити
когось у широке місце, знайти йому місце. Сказати комусь: marħaban. Marħab: простір.
Вітаючись, кажуть – marħaban bika- вітаю тебе. Опинитися у просторому привітному
місці. У прокльонах кажуть: немає для тебе місця! [5: 334].
Гіперсема арабської привітальної формули marħaban − гостинність, а отже, сема
запрошення. Пояснюємо це відмінністю у психосемантичних домінантах (термін Н.
Фінкельберг [6: 25]) – для арабського світосприйняття характерна наочність образів, домінування первинних оцінок, домінанта емоційного над логічним. Тому запрошення в
гості, що міститься у арабських привітаннях marħaban та ‘ahlan ua sahlan є «матеріальним» доказом поваги й доброзичливого ставлення до співрозмовника. Переклад формул
marħaban ‘ahlan ua sahlan şabāħu l-ĥayr передбачає два можливих варіанти рішення:
1.Застосування прагматичних трансформацій.
Мета цих трансформацій − зберегти спільні семантичні компоненти оригіналу й перекладу, навіть завдяки зміні комунікативного ефекту предметної й комунікативної ситуації оригіналу. Переклавши розглянуті арабські привітальні формули як семантично
еквівалентні запрошення у гості: ʼласкаво просимо; прошу; заходьте; раді Вас бачити
− такий еквівалентний переклад на рівні висловлення ставить під сумнів еквівалентність
перекладу комунікативної ситуації в цілому, образно кажучи у даному випадку можна
виграти бій, проте програти битву, адже арабська комунікативна ситуація початку комунікативного контакту при застосуванні таких прагматичних трансформацій перетворена
у етикетну ситуацію запрошення у гості.
2. Застосування прагматично обумовлених трансформацій.
Нагадаймо, що за допомогою локуції запрошення в гості, гостинності, представники
арабської етнолінгвокультури втілюють ілокуцію засвідчення поваги й доброго ставлення й, найголовніше, встановлення комунікативного контакту. Беручи до уваги ці міркування − демонстрація гостинності є не кінцевою комунікативною метою запросити до
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себе у гості, а арабським національно-специфічним засобом встановлення контакту; потрібно підшукати українські еквіваленти − етикетні формули початку комунікації, що
маркують доброзичливе ставлення до співрозмвника. Попри відсутність спільних сем
оригіналу й перекладу, такий переклад дозволить досягнути еквівалентого перекладу на
найвищому рівні− прагматичному й передати арабську комунікативну ситуацію початку спілкування еквівалентими українськими засобами. Варто підкреслити, що двомовні
підручники арабської мови зазвичай подають навчальні діалоги, використовуючи парне
привітання: marħaban - вітаю - як ініціальне і marħaban bika - вітання тобі - як етикетну відповідь. Проте дослідження [7: 170] показали, що marħaban− виключно акціальна
формула, що пов’язано з її гіперсемою запрошення, про яку йшлося вище. Проілюструймо прикладами двох варіантів перекладу ситуацій сирійського усного мовлення, виділених із серіалів−прагматичного й прагматично обумовленого:
1.Прагматичні трансформації:
Застосування семантичної моделі перекладу, що полягає у членуванні оригіналу на
актуалізовані семи й підбір спільних сем в українському тезаурусі:
Ситуація зустрічі: біля авто:
1. Адресант− студентка (18–20 років): Marħaban! – Вітаю!
2. Адресат− старший брат її подруги (45–50 років):’Ahlīn* ‘ammū! Tafađđalī! – Вітаннячка, букв. дядьку ,сідай, будь-ласка, прошу.
1. Marħaban - вітаю, заходь - (актуалізована сема гостинності, встановлення контакту).
2. ’Ahlīn ‘заходь, проходь, будь-ласкаʼ (актуалізована сема гостинності).
3. ‘ammū - дядьку - (актуалізована сема близького родича).
Такий еквівалентний на рівні висловлень переклад не дозволив, проте, передати
узагальнений комунікативний смисл ситуації, адже при перекладі розмовного мовлення вирішальними є екстралінгвістичні фактори як необхідна пресупозиція − діалог відбувається між студенткою, яку випадково зустрів на вулиці, проїжджаючи в авто, брат
її подруги і запропонував її підвезти. Враховуючи ситуативний і культурний контексти
вважаємо доцільним застосування прагматично обумовлених трансформацій.
2.Прагматично обумовлені трансформації.
Прагматично обумовлений переклад цієї ситуації початку комунікативного контакту
вимагає застосування комплексу лексичних та синтаксичних трансформацій. Так, еквівалентом marħaban буде нейтральне привітання - добрий день -, − так звертається дівчина
до старшого адресата-чоловіка.
Відповідь чоловіка − сирійське діалектне привітання зниженої тональності, ’ahlīn
– видозмінена літературна форма множини від привітання ’ahlan; що містить сему множинності, багатократності, інтенсивності, а тому і має прагматичний смисл більш наполегливого запрошення у гості. Доказом цього є узуальне сполучення ’ahlīn з числівником
m’it (сто): m’it ’ahlīn – ʼсто разів ласкаво просимо. Але у функції привітання сема запрошення частково втрачається і формула отримує прагматичний смисл експресивного
вираження позитивних емоцій радості з приводу зустрічі [8: 107]. Комунікативний ефект
фамільярності і емотивності, а також прихована сема множинності арабського ’ahlīn
1
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позначені сирійські діалектизми.

може бути переданий українським ʼвітаннячка, привітикʼ. Цікавим у даній комунікативній ситуації є переклад вокативу ‘ammū− букв.ʼдядькуʼ, що потребує або:
а)буквального перекладу.ʼдядькуʼ й додавання коментарів перекладача, можливо, винесених у зноски (за умови письмового перекладу), наприклад таких, «за допомогою
такого вокативу адресант наголошує на важливості для нього особи адресата, оскільки
араби надзвичайно цінують свій родинний клан, особливо по лінії батька».
б) прагматично обумовленого перекладу, більш природнього для українського реципієнта: ʼсонцеʼ.
Отже, таким є прагматично обумовлений переклад цієї комунікативної ситуації:
Ситуація зустрічі: біля авто:
1. Адресант− студентка (18–20 років): Marħaban! – Добрий день!
2. Адресат− старший брат її подруги (45–50 років): ’Ahlīn* ‘ammū! Tafađđalī! –Привітик, сонце, сідай!
При такому варіанті перекладу збережена тональність мовлення комунікантів−нейтральне дівчини й фамільярне чоловіка.
Для посилення експресивого ефекту, що загалом характерне для арабського національного стилю комунікації, араби-сирійці використовують редуплікацію основ привітань: Marħaban, Marħaban, Marħaban! Відповідного комунікативного ефекту можна
було би досягти при такому перекладі: ʼпривіт-привітʼ (оскільки редуплікація привітань
не належить до етикетних норм, знижується тональність, що відповідає українському
привіт); або !вітаааю!ʼ або ʼвітаю-вітаю!ʼ або ʼдобрий день, добрий!ʼ.
ІІ Şabāħu l-ĥayr − це привітання синтаксично виражене ідафною конструкцією, а
саме апозитивним словосполученням двох імен у відмінках Rafʼun (що відповідає укр.
Називному відмінку) şabāħu -ʼранок, світанокʼ; й Garrun (що співвідноситься з Родовим)
ĥayrі-ʼдобраʼ− ʼранок добраʼ. Словниковий еквівалент цього привітання − українське
атрибутивне словосполучення ʼдоброго ранкуʼ. şabāħu l-ĥayr є згортком арабської теофорної формули şabbāħukom Allah bil-ĥayr-букв.ʼосяяв Бог Ваш ранок добримʼ, яке пропонуємо перекласти: ʼНехай Ваш ранок буде осяяний божою милістюʼ. Лексема şabāħu
експресивніша, ніж українське слово «ранок», подається в арабському тлумачному словнику “Al’-m‘uağim al’-uasīţ” так: şabиħа – зійти (про сонце) і бути гарним; хлопчик, народжений зранку – ранковий; şabbaħа – вітати ранковим привітанням “şabbāħukom
Allah bil-ĥayr” – нехай Бог осяє Вас добром! [9: 505]. Отже, семантичне поле привітання
şabāħu l-ĥayr таке: ранок, світанок, сонце, народження, хлопчик, гарний, Бог, світло. Зазначимо, що у Корані світанок протиставлений темряві як світлий переможний початок
нового житття на противагу темним силам ночі. Про важливість ранку, світанку як початку нового дня і уникнення згадки про темряву свідчить і спільнокоренева із şabāħu l-ĥayr
ʼдоброго ранкуʼ формула tişbaħ ʼala ĥeir−букв. ʼзустріньте ранок у добріʼ, український
прагматично обумовлений переклад якої −«Надобраніч». Як бачимо, у арабському побутовому мовленнєвому етикеті згадка про ніч перед сном небажана, араби бажають не добре провести ніч, як, наприклад, українці, а зустріти ранок у доброму здоров’ї (формула
leyla assa’yida ʼдоброї ночіʼ, попри те, що є нормативною, проте непопулярною). Хоча у
привітанні şabāħu l-ĥayr ключова сема ранку, проте це привітання популярне у будь-яку
світлу пору дня. І навпаки, арабський еквівалент українського привітання добрий день
ʼnahārukom sʼayyidʼ-букв.ʼваш день щасливийʼ− доволі рідкісне привітання арабських
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християн, пояснюється це арабським традиційним довгим післяобіднім відпочинком,
який триває протягом тих годин, що усталено називають «днем». Тому при арабськоукраїнському перекладі варто застосовувати (враховуючи темпоральний дейксис тексту
оригіналу) комплексну лексичну заміну şabāħu l-ĥayr-ʼдобрий деньʼ.
Формула şabāħu l-ĥayr дуальна, адже обов’язковою етикетною відповіддю є привітання şabāħu n-nūr – букв. ʼранку світлаʼ-ʼсвітлого ранкуʼ. Проте в розмовному мовленні
арабські мовці часто ігнорують цю етикетну норму − комунікативним ефектом такого
діалогу є певна невимушена, неофіційна тональність (якщо відповідь-фамільярне привітання) або підкреслено офіційна, навіть урочиста (якщо реакція-стилістично вища ритуальна теофорна формула), що обов’язково має бути перекладена еквівалентними засобами. Послідовно розглянемо приклади прагматично обумовленого перекладу ситуацій ,
що містять формулу şabāħu l-ĥayr:
1.реакція-стилістично «підвищена» ритуальна теофорна формула:
Ситуація зустрічі-на вулиці.
Адресант-сусідка, що пере білизну (65-70р.): şabāħu l-ĥayr, Ġasān!-ʼдоброго ранку,
Гасане!ʼ
Адресат –сусід, що проходить повз (25-30р.): Uāllah yana‘imu ‘alayki! Kīfak, ’Um
Shādī?-(букв.Бог благословить тебе!): Бог у поміч! Як ти, Ум Шаді?ʼ
Адресант − Ī, mā šī ħāl, al-ħamdu lillah!-ʼТа нічого, дякувати Богу!ʼ
У даному прикладі конвенційна відповідь замінена побажальною формулою-- Uāllah
yana‘imu ‘alayki! Kīfak − ʼБог благословить тебеʼ яку, враховуючи культурний і ситуативний контексти, варто перекласти: ʼДай Боже щастяʼ (західноукраїнський варіант) або
ʼБоже допомагай,ʼ ʼБог у помічʼ, адже цю привітальну формулу адресують людині, що
зайнята певною роботою (адресант у той час прала).
2. реакція – стилістично рівноцінна, проте неконвенційна формула, що впливає на
подальшу тональність спілкування:
Ситуація зустрічі- вітальня.
Адресант− брат-хазяїн (25-30р.): şabāħu l-ĥayr!−ʼдоброго ранку!ʼ
Адресат –його рідний брат−гість (30р.): şabāħu l-ĥayr!−ʼдоброго!ʼ
Адресант: Kīfak Shāmil?−ʼЯк ти, Шамілю?ʼ
Адресат6 Ī, al-ħamdu lillah!−ʼТа слава Богу!ʼ
Як бачимо, тут порушена етикетна норма у вигляді неконвенційної відповіді на привітання şabāħu l-ĥayr, яку пропонуємо перекласти ʼдоброгоʼ- так при перекладі вдалось
зберегти комунікативний ефект фамільярного симетричного спілкування.
3.реакція −неконвенційна ідіоматична відповідь, що виражає теплі міжособистісні
стосунки:
Ситуація: зустріч двох друзів на вулиці.
Адресант − (25-30р.): şabāħu l-ĥayr!−ʼдоброго ранку!ʼ
Адресат – (30р.) : Tulāqī l-ĥayr!−букв.ʼмоя зустріч із тобою − доброʼ
У цій ситуації також не дотримана етикетна норма, проте за допомогою ідіоматичного виразу, що містить компонент l-ĥayr ʼдоброʼ, адресант не стільки виявляє свою приязнь, як демонструє своє красномовство − одну із арабських національно-специфічних
мовленнєвих стратегій ввічливості. Прагматично обумовлений переклад цього виразу
залежить від конкретного завдання перекладача: або наблизити переклад до української
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ситуації зустрічі друзів, проте передати прагматичний смисл оригіналу «побажання добра» − ʼкого я бачу!ʼ; або підкреслити національну колорит арабського привітання буквальним перекладом.
Про більшу поліфункціональність й прагматичну насиченість привітання şabāħu
l-ĥayr свідчать численні ідіоетнічні модифікації цієї формули у сирійському розмовному
мовленні, а також інтернет-просторі. Так, у арабському YouTube серед інших зафіксовані
такий відеофайл із ключовим словом şabāħu l-ĥayr: «şabāħu l-ĥayr ya habibati»-ʼДоброго
ранку, коханоʼ (http://www.youtube.com/watch?v=1TiR3WBlUXE&feature=related. У цьому відефайлі знаходимо перелік − синонімічний ряд функціонально-семантичного поля
«привітання» із ключовим словом şabāħ, поширених як у розмовному мовленні, так і
в інтернет-просторі: şabāħu n-nūr −ʼранок світлаʼ−етикетна відповідь; şabāħu l-uardi;
şabāħu l-fūl’ – ʼтрояндового ранкуʼ; ʼжасминового ранкуʼ şabāħu l-ĥayrāt – ʼдобрих
ранківʼ; фамільярне şabāħan ʼранкуʼ містить конотацію позитивного ставлення, хорошого настрою, більшою мірою виражає особистісне начало. За допомогою модифікацій
şabāħu l-ĥayr арабські мовці висловлюють спектр амбівалентних емотивних комунікативних стратегій: смутку − şabāħu l-shuqi − ʼ ранок моєї печаліʼ; зізнання у коханні −
şabāħu l-ħobbi- ʼранок мого кохання; şabāħak ana − ʼтвій ранок −яʼ.
Як показав матеріал, у процесі перекладу відбувається порівняння не стільки двох
мовних систем, як двох етнолінгвокультур.
Прагматичний рівень перекладу є одним із найважливіших факторів, що визначає не
лише спосіб реалізації процесу перекладу, а й характер обсяг експлікованої та імплікованої інформації [10].
Отже, контекстно-вільним семантичним діапазоном розглянутих арабських привітальних формул є: вітання, промовляння привітальних формул, запрошення, гостинність, врятуватися, милість Бога, родич, плем’я.
Переклад арабських привітальних формул marħaban şabāħu l-ĥayr та їх похідних
згідно з семіотичною моделлю перекладу вимагає застосування численних семантичних, синтаксичних трансформацій задля збереження прагматичної системи смислів. Доцільність застосування перекладацьких трансформацій, а також врахування культурного
й ситуативного контекстів при перекладі розглянутих арабських етикетних привітальних
формул обумовлена асиметрією між українським та арабським культурним, комунікативним, зокрема прагматичним рівнями.
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О.С. ПУШКІНА В УКРАЇНСЬКИХ ТВОРАХ
(на підставі вірша «Пророк»)
Стаття присвячена темі розмежування вторинних поетичних текстів, що різною
мірою спираються на класичний оригінал-еталон; з цією метою на підставі принципів
синтезувального аналізу досліджено ступінь відповідності вторинних текстів до першоджерела.
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Статья посвящена теме разграничения вторичных поэтических текстов, которые
в разной мере отражают классический оригинал-эталон; с этой целью на основании
принципов синтезирующего анализа исследована степень соответствия вторичных
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Роль перекладу як чинника, що збагачує міжетнічні, міжнаціональні та міжкультурні зв´язки, загальновідома. «З огляду на це набуває особливого значення дослідження
функціонування перекладів, насамперед художніх, у конкретному соціально-історичному і національному аспектах» [1: 177]. З-поміж загалу художніх виокремлюємо переклад
класичних творів, який і дотепер є проблемою, відкритою для дискусій.
Одне з питань, що залишається актуальним у перекладознавстві, стосується засад, за
якими можна визнати або не визнати певний текст поезії, відтворений на підставі оригіналу-зразка, перекладом. Метої статті є розгляд одного аспекту зазначеної проблеми, а
саме: розмежування за певними критеріями тексту перекладу і тексту твору, пов´язаного
з першоджерелом, який перекладом не є. Завдання полягають в аналізі вторинних текстів
(певних творів М. С. Вінграновського [2: 341–342] і Л. С. Первомайського [3: 345]) та в
порівнянні їх з оригіналом – віршем О. С. Пушкіна «Пророк» [4: 385] (табл. 1, 2; косим
шрифтом у табл. 1 виділено частини текстів, що зазнали трансформації; р. – рядок; рр.
– рядки).
Використана стратегія дослідження названих творів ґрунтується на принципах синтезувального аналізу, який «передбачає підхід до поетичного твору як до макрообразу»,
що складається з мікрообразів [1, 182]; проте, на нашу думку, макрообраз безпосередньо
розкривають образи-домінанти, яким підпорядковані всі інші компоненти; системний семантико-стилістичний розгляд творів зроблено за схемою А. Поповича [5: 92–93].
Отже, макрообразом вірша О. Пушкіна і Л. Первомайського є перетворення ліричного героя у пророка; образи-домінанти – ліричний герой, серафим, Бог. Макрообразом
твору Вінграновського є удаване прагнення лжепророка перетворитися у пророка; образи-домінанти – ліричний герой, Серафим. Таким чином, макрообрази та образи-домінанти творів не збігаються, що зумовило відмінності і в системі мікрообразів, які аналізуємо
за такими параметрами [5: 92–93], як: іконічність (лінія виражальних засобів мови, що
спрямована на побудову теми, на зображення макрообразу); контраст, комізм чи трагізм (виражальні засоби, що оживляють тему); послідовність (тенденція до лінійного
розташування семантичних елементів, тобто яким чином кожна
Таблиця 1
№
О. Пушкин «Пророк»
Л. Первомайський «Пророк»
1 Духовной жаждою томим,
Духовним прагненням тяжким
2 В пустыне мрачной я влачился,
В пустелі темній я томився,
3 И шестикрылый серафим
І шестикрилий серафим
4 На перепутье мне явился,
Мені на роздоріжжі стрівся.
5 Перстами легкими как сон
Дітканнями перстів легких
6 Моих зениц коснулся он:
Зіниць торкнувся він моїх,
7 Отверзлись вещие зеницы,
Одверзлись віщії зіниці,
8 Как у испуганной орлицы.
Як в полохливої вірлиці.
9 Моих ушей коснулся он,
Моїх ушей торкнувся він, –
10 И их наполнил шум и звон:
І їх наповнив шум і дзвін:
11 И внял я неба содроганье,
І я небес учув здригання,
12 И горний ангелов полёт,
І горній ангелів політ,
13 И гад морских подводный ход,
І гад морських підводний хід,
14 И дольней лозы прозябанье,
І дольної лози зростання.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой,
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

І він до уст моїх приник
І вирвав грішний мій язик,
Що й з марнослів’ям знавсь, і з лжею,
І жало мудрої змії
В уста знекровлені мої
Десницею вложив своєю.
І груди він мені розтяв,
І звідти серце взяв тремтяче,
І в розтин від меча поклав
Невчасне полум’я гаряче.
В пустелі трупом я лежав,
І голос Бог мені подав:
«Устань, пророче, й виждь, і внемлі,
Сповняйся волею творця,
Й, моря обходячи та землі,
Глаголом спопеляй серця...»
Таблиця 2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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М. Вінграновський «Пророк»
Духовним присмерком жахливим
Гнітився я, йдучи один.
І з Серафимом шестикрилим
Зустрівся в плинності годин.
Ступили крок, ступили другий,
І наші погляди сплелись.
І я упав. Жалі і туги
До нього з серця потяглись.
На глум, на сором, на огуддя,
Ввіп’явшись в груддя кам’яне,
Я рік йому: «Брехав я людям,
Тож покарай тепер мене!
Убий мене. Мій дух дме далі:
Гадючий дух гадючих сил.
На почесті і на скрижалі
Сумління серця покосив.
Спали мене! У серці голо!
Я жив, як бубон, день у день,
І чорним, не своїм глаголом
Я спопеляв серця людей...»
І я замовк. З кущів лози
Густі вітри повз нас шугали.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

І раптом віщі дві сльози
З його очей в мої упали.
Губами вічними, – аж млосно, –
Він до моїх сліпих припав,
І мій язик орденоносний
Згорів, як лист, як віск, розтав.
Він рік мені: «Повстань, пророче!
Твоя настала вже пора.
Творись в людей у дні і ночі
Глаголом правди і добра».

фраза репрезентує нову інформацію про макрообраз); яскравість (прагнення розвивати в перекладі образне уявлення); оцінка (наявність оціночних елементів у тексті твору); вражальність (аналіз прагматичних конотацій, наприклад, як створено атмосферу
певної ситуації).
Іконічність. Згідно з оригіналом, образи-домінанти у творі Л. Первомайського (ліричного героя, серафима, Бога) розкривають макрообраз – чудесного перетворення героя, яке здійснив серафим, в оновленого душею пророка. Цьому служать мікрообрази
(віщії зіниці, горній ангелів політ, небес здригання, гад морських підводний хід тощо –
детальніше: див. Вражальність), на рівні лексики – використання старослов’янізмів, застарілих форм слів, церковної лексики (виждь, віщий, одверзлись, персти, внемлі, десниця, лжа, Бог, серафим, ангел тощо). Динаміку сюжету передають дієслова на позначення
рухів-дій, закликів: торкнувся, приник, вирвав, розтяв, устань, спопеляй і т. д.
У творі українського поета знайдено певні семантичні зсуви, як-от: На перепутье
мне явился (О. Пушкін); Мені на роздоріжжі стрівся (Л. Первомайський), причому дієслово стрівся має відтінок випадковості, чого немає в оригіналі. Замінивши замершие
уста на знекровлені (хоча замершие це ті, що завмерли, не рухаються, а знекровлені –
безсилі, нежиттєдіяльні внаслідок втрати крові), опустивши епітет кровавой (Вложил
десницею кровавой (О. Пушкін); Десницею вложив своєю (Л. Первомайський)), перекладач обрав певну стратегію перекладу, мабуть, не бажаючи спотворювати граматичні
норми української мови. Ігноруючи їх, ці рядки можна було б передати так: І вирвав
грішний мій язик, / І пустомовний, і лукавий, / І жало мудрої змії / В уста завмерлії мої /
Десницею вложив кривавой (пор. з табл. 1; 16–20 рр.).
Доречним є переклад І голос Бог мені подав (Л. Первомайський); И Бога глас ко мне
воззвал (О. Пушкін), позаяк численні відповідні дії українською (заволав, заблагав, молив, звернувся, закли´кав, скли´кав тощо) не відповідають образу твору або порушують
фонетичні норми мови, незважаючи на те що воззвал, на противагу подав, увиразнює
піднесеність ситуації. Можна погодитися і з доданим епітетом невчасне (полум´я) (табл.
1; 23–24 рр.), оскільки слово невчасність містить імовірнісну сему «несподіваності», з
чого випливає, що остання заміна, як і всі інші виділені в тексті (табл. 1) семантично виправдані, не порушують урочистості, високої емоційності та цілісності твору оригіналу,
за винятком перекладу 23 пушкінського рядка. Так, за тлумаченнями книги Ісайї (глави
VI), що слугувала російському поету поштовхом для написання твору, вуглина, яку взяв
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Серафим із жертовника храма та торкнувся вуст Ісайї, – це є підтвердженням волі Бога,
це і є Бог, тому такий образ не варто було усувати. Пропонуємо свій варіант для передачі
змісту уривку (табл.1, 21–24 рр.): І груди він розтяв мечем, / І серце тріпотливе винув, /
І вугіль, пойнятий вогнем, / В мої відкриті груди вкинув.
Драматизм ситуації, згідно з оригіналом, підкреслено низкою образів: прагнення
важке, томився, темна пустеля, які пояснюють духовну кризу героя, і посилено динамічністю його перевтілення: грішний язик став жалом мудрої змії, серце – полум´ям гарячим. Важливим мікрообразом, що переданий в перекладі майже дослівно, є порівняння
стану героя з трупом, що також відіграє велику роль для створення драматичного образу
пророка, бо однієї спостережливості та вміння поетично розповідати про те, що відбувається, недостатньо, потрібна глибока та вірна ідея. Цю велику ідею, свою «божественну
волю» вкладає в пророка Бог [6: 142–152].
Послідовність дій, що розгортаються у перекладі, відповідає послідовності дій, описаних в оригіналі: ліричний герой спочатку томиться духовним прагненням (табл. 1; 1–2
рр.); серафим «очищує» майбутнього пророка, готуючи його до високої місії розуміння
волі Неба для служіння землі (табл. 1; 5–24 рр.), результатом чого стає тимчасова немічність останнього (табл. 1; 25 р.); нагородою для прозрілого пророка стає набута ним
здатність чути голос Бога, заклик якого є кульмінацією твору (табл. 1; 27–30 рр.).
Яскравість образів, які створив Пушкін, відповідає їх виразності і в перекладі, що
можна проілюструвати: витонченим порівнянням з вірлицею (табл.1; 8 р.), оскільки вірлиця (орел) може дивитися на сонце, не заплющуючи очей; полохлива вірлиця, тобто
перебуває у вкрай напруженому стані [6: 147]); алегоричністю оповіді ліричного героя,
в якій передано загострене сприймання зовнішнього світу зором, слухом, серцем. І язик
героя не взагалі грішний, а такий, що з марнослав´ям знавсь і з лжею, що допомагає
уявити ступінь духовного падіння героя до зустрічі з серафимом.
Оцінка. У тексті перекладу, як і в оригіналі, використано небагато нейтральних слів,
майже кожне слово-образ має оцінні конотації: віщії зіниці; жало мудрої змії; тремтяче
серце і т. д.
Вражальність. Твір Л. Первомайського, відповідно до оригіналу, передає динаміку, наростання напруження, причому кожний наступний мікрообраз емоційно посилює
попредній. Це відображено в композиційній структурі, що складається з трьох картин
(частин), створених за допомогою певних мікрообразів: 1) спочатку ліричний герой, не
розуміючи свого призначення, лише відчуває потяг до чогось вищого (мікрообрази: духовне прагнення важке, темна пустеля – символ самотності); опису його стану присвячено
два рядки; 2) друга частина найбільша за обсягом (табл. 1; 3–24 рр.), у якій серафим
«очищує» героя (мікрообрази: одверзлись віщії зіниці; уші наповнив шум і дзвін, що дозволило чути здригання небес, ангелів політ, рухи підводного життя, зростання лози;
марнослівний язик став жалом мудрої змії, тремтяче серце – полум´ям гарячим); такі перетворення сповнені драматизму (мікрообраз: в пустелі трупом я лежав); 3) третя частина невелика обсягом (5 рр.), важлива за змістом: страждання духовно оновили ліричного
героя, він став пророком і почув голос Бога (мікрообрази: голос Бога, що дає настанови
на все життя, і у творах виражено низкою дієслівних імперативів, звертанням: Устань,
пророче, й виждь, і внемлі, / Сповняйся волею творця, / <…> Глаголом спопеляй серця.).
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Подібний переклад є еквівалентним та адекватним, а зв’язок між текстом оригіналу
і перекладу афірмативним, оскільки в ньому «реалізується позитивне ставлення маніпулятора до оригіналу під час відтворення тексту» [5: 157]. На противагу вищесказаному,
вірш М. Вінграновського об´єднують з оригінальним твором О. Пушкіна лише формальна наявність образів-домінант: ліричного героя і Серафима.
Іконічність. Попри змісту оригіналу, образи-домінанти розкривають макрообраз –
«перетворення» лжепророка у сучаснішого лжепророка, – що реалізується через мікрообрази сумісного крокування ліричного героя і Серафима, їх обміну поглядами, «каяття»
і т. д. (див. нижче Вражальність), чому слугує лексика розмовного стилю переважно негативного значення: брехав; жив, як бубон; гадючий дух; гадючі сили; у серці голо та ін.,
що зводить ситуацію на рівень побутової. Надмірна експресивність героя під час каяття
(доказом чого слугують зневажливі слова (брехав), низка дієслів у формі імператива з
інтегральною семою «приниження, аж до знищення»: покарай, убий, спали), натякає на
певну вигоду від прилюдного самовикривання, тим більше, що надто милосердний Серафим взагалі не реагує на гнівну самоінвективу останнього, не робить жодного закиду
(І раптом віщі дві сльози / З його очей в мої упали. / Губами вічними, – аж млосно, – / Він
до моїх сліпих припав; табл. 2; 23–26 рр.). Серафим Вінграновського не ангел, посланий
Богом для високої місії, а патрон, шеф, що для годиться співчуває невдасі, та обидва
розуміють цю гру.
Комізм ситуації підкреслено мішаниною різностильових слів (Ввіп´явшись в груддя кам´яне, / Я рік йому…), стрибкоподібною зміною подій: І наші погляди сплелись. /
І я упав…; Густі вітри повз нас шугали / І раптом віщі дві сльози / З його очей в мої
упали…), у синтаксичному оформленні речень: Ступили крок, ступили другий, / І наші
погляди сплелись. Кома, а не тире після першої частини складносурядного речення «підказує»: відбулося щось очікуване, буденне. Комічного відтінку ситуації надає метафора
орденоносний язик, вживана поряд із двома порівняннями (згорів, як лист; як віск, розтав), до того ж епітет орденоносний у зіставленні з пушкінськими и празднословный, и
лукавый наповнює вірш іронічним змістом: підтримував владу, тому й здобув державну
винагороду. У вірші немає домінантного образу – голосу Бога, є лише Серафим, який заздалегідь знає про своє вибачення розпачливого «шкодувальника».
Послідовність. Дія у творі Вінграновського, на відміну від дії у пушкінському вірші, розвивається стрибкоподібно і, на перший погляд, безладно. На початку ліричний
герой гнітиться станом безнадії, далі, крокуючи з Серафимом, він несподівано падає, і,
Ввіп´явшись в груддя кам´яне, починає вельми театрально каятись (з 11 до 20 р.); у 22
рядку шугають тільки вітри; і врешті пробуджується Серафим, який, мовби заощаджуючи свої зусилля (лише дві сльози та доторк губами до очей героя – табл. 2; 23–26 рр.), намагається полегшити стан вибаченого. І «чудо» трапляється – язик орденоносного згорів,
як лист, – що остаточно гальмує динаміку вірша, після чого Серафим дає щиру в своїй
нещирості настанову, що звучить, як насміх. Отже, видиме сюжетне безладдя підпорядковане строгій логіці, що зумовлено іншим ідейно-тематичним змістом твору. Удаваним
перетворенням ліричного героя відведено всього 6 рядків (у Пушкіна – 20 рр.). Завдяки
вдалим центральним мікрообразам (порозуміння героя з Серафимом (табл. 2; 5–8 рр.);
лицемірного покаяння першого (10 рр.), комедіантства другого (табл. 2; 23–26, 29–32
рр.)) якісно відтворено позатекстову картину: обидва герої неначе виконують своєрідний
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обряд: один кається, другий прощає; прозріння лжепророка не відбулося і не відбудеться,
адже він не прагнув осягнути скоєне, і залишився духовно «незрячим», щоправда, без
орденоносного язика, та писатиме те, що накажуть нові серафими.
Яскравість мікрообразів твору Пушкіна і Вінграновського несумісна.
З-поміж
багатьох у вірші Вінграновського варто виділити два потужні за виразністю образи. Так,
для відтворення показного пригніченого стану героя вживано метафору Духовним присмерком жахливим, яка є карикарним знімком з пушкінської Духовной жаждою томим.
Не менш влучна і метафора язик орденоносний, що дозволяє упевнитися в криводушності самовикривальника.
Оцінка. На відміну від вірша російського поета, у Вінграновського переважає лексика з негативними конотаційно-оцінними значеннями (слова книжного стилю складають
абсолютну меншість: скрижалі, віщі, пророче), що дає змогу почути затекстове уїдливе
глузування автора з «виліплених» ним лукавих пристосованців.
Вражальність. Композиційно вірш Вінграновського побудований засадничо інакше,
ніж пушкінський: кожний наступний образ поступово розкриває ступінь духовного падіння персонажів, що порушили перший Божий заповіт. Твір складається з семи картин
(частин): уже на початку досить недвозначно передано удаваний пригнічений стан ліричного героя (мікрообрази: духовний жахливий присмерк, самотність); у другій картині
зустріч його з Серафимом стає підставою для їхнього порозуміння (мікрообрази: Ступили крок, ступили другий, / І наші погляди сплелись); у третій частині каяття стає самовикриванням героя (мікрообрази: лицемірні прохання знищити (убий, спали), самоосуд (На
почесті і на скрижалі / Сумління серця покосив), визнання своєї облудності (І чорним, не
своїм глаголом / Я спопеляв серця людей); четверту і п´яту картини побудовано за контрастом: природа не вірить словам розкаяння (мікрообраз: Густі вітри повз нас шугали) на
противагу Серафиму (мікрообрази: І раптом віщі дві сльози / З його очей в мої упали;
Губами вічними… / Він до моїх сліпих припав); і як наслідок у шостій картині йдеться
про «перетворення» ліричного героя (мікрообрази: І мій язик орденоносний / Згорів, як
лист, як віск розтав). І врешті, сьома картина – Серафим та його хитромудрий заклик
(мікрообрази: звертання до героя та визнання його пророком, а також подальше напучування: «Повстань, пророче! <…> Творись в людей у дні і ночі / Глаголом правди і добра).
Хитромудрість цієї настанови полягає в її загальності та невизначеності, оскільки нікому
невідомо, що то є за глагол правди і добра.
Отже, М. Вінграновський у своєму творі зображує зігрітих колишньою владою поетів, що раптово кинулись до каяття, як до порятунку. Побудова такої сатиричної картини,
пов´язана з оригіналом лише алюзією, потребувала створення власного макрообразу, образів-домінант, системи мікрообразів, стратифікованих (табл. 3) залежно від ідейно-тематичного змісту, відповідних зображувальних засобів тощо. Як правило, подібні твори
складно визначити за жанром (переспів, травестія, пародія, бурлеск, карикатура, контрафактура), однак припустимо, що це не пародія, незважаючи на наявність зниженого стилю (заміни поетичної лексики прозаїчною), вставлення нового матеріялу, «перевертання» сюжету, усунення композиції першоджерела, створення пародійного персонажу [7:
56], а радше, травестія, у якій твір піднесеного, величного пафосу «перелицьовується» у
твір комічно-сатиричного характеру.
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Крім того, дослідивши ритміко-інтонаційний та метричний малюнок, послідовність
та характер римування, фіксуємо збереження розмірності лінійних вимірів (внутрішньотекстової і транслятивної еквілінеарності)
Змістові й семантичні характеристики поетичних творів
№

Образи /
Параметри

1

макрообраз

2
3

образи-домінанти
іконічність

4

«Пророк»
О. Пушкіна
(оригінал)

«Пророк»
Л. Первомайського
(переклад)
перетворення лірич- збігається з оргиного героя у пророра
ніалом

Таблиця 3

«Пророк»
М. Вінграновського
(?)

ліричний герой/пророк, серафим, бог
+

« « « «

драматизм

+

« « « «

ліричний герой,
що не перетворився
у пророка
ліричний герой/лжепророк, Серафим
не збігається з оригіналом
« « « «

5

послідовність

+

« « « «

« « « «

6

яскравість

+

« « « «

« « « «

7

оцінка

+

« « « «

« « « «

8

вражальність

+

« « « «

« « « «

« « « «

оригіналу в перекладі Л. Первомайського та порушення її в творі М. Вінграновського.
Отже, після зіставлення з пушкінським першотвором (табл. 1, 2) стає очевидним,
що Л. Первомайський створює позитивну оціночну модель оригіналу, і засоби цієї моделюючої діяльності стають еквівалентом твору О. Пушкіна «Пророк», адже адекватний
переклад «не визнає» принципу деструкції [5: 157]. Проте не можна стверджувати, що
М. Вінграновський, негативно реалізуючи аксіологічну можливість перекладу [5: 151],
керувався принципами деструкції, здеформувавши зміст пушкінського «Пророка», під
час створення власного однойменного твору. Майстерно зображена ним (М. В.) комедійно-сатирична картина сучасної дійсності породжена не полемічним ставленням до
оригіналу, а прагненням висловити свій погляд на певні життєві явища. Крім того, вірш
М. Вінграновського, на наше переконання, не пародія, не переспів, не бурлеск, а найімовірніше, травестія (травесті), оскільки для цього виду поезій найхарактернішими ознаками є: стильове «зниження» тексту першоджерела (поважний зміст набуває комічної
форми вираження) та цілковита заміна лексичного запасу оригіналу (розширення його,
радше, властиво переспіву).
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Назвы геаграфічных аб’ектаў маюць важнае значэнне ў жыцці грамадства. Яны не
толькі складюць тапанімічную сістэму краіны, але і адлюстроўваюць нацыянальную
культуру і характар народа.
Павелічэнне ролі інфармацыі і ведаў у сучасным жыцці, пашырэнне міжнародных
кантактаў, развіццё масавай камунікацыі і разнастайных сродкаў зносін прыводзіць
да стварэння глабальнай інфармацыйнай прасторы, якая павінна забяспечваць
карыстальніка якаснымі, аднастайнымі і дакладнымі звесткамі. У сувязі з гэтым
асаблівае значэнне набывае рэгламентацыя і ўніфікацыя напісання на нацыянальнай
мове іншамоўных геаграфічных назваў, якія перадаюць інфармацыю геаграфічнага
накірунку і “выконваюць важныя дыферэнцыяльныя і адрасныя функцыі” [1: 30].
Перадача замежнай тапаніміі з адной мовы на другую з’яўляецца адным з прыкладных
аспектаў анамастычнага даследавання і накіравана на аптымізацыю міжнароднага
супрацоўніцтва. У сувязі з гэтым кожная краіна павінна распрацаваць ўласныя прынцыпы
і правілы перадачы іншамоўных тапонімаў на нацыянальную мову. На сённяшні дзень
ва ўмовах паглыблення міжнародных кантактаў такая задача актуальная і для Беларусі.
Беларускія анамасты праводзяць паслядоўную працу па стандартызацыі і нармалізацыі
перадачы замежнай тапаніміі на беларускую мову. Дзякуючы дзейнасці Рэспубліканскай
тапанімічнай камісіі пры НАН Беларусі, зараз падрыхтаваны чатыры Тэхнічныя кодэксы
ўстаноўленай практыкі: “Спосабы і правілы перадачы геаграфічных назваў і тэрмінаў
Украіны на беларускую мову”, “Спосабы і правілы перадачы геаграфічных назваў і
тэрмінаў Латвійскай Рэспублікі на беларускую мову”, “Спосабы і правілы перадачы
геаграфічных назваў і тэрмінаў Літоўскай Рэспублікі на беларускую мову”, “Спосабы і
правілы перадачы геаграфічных назваў і тэрмінаў Польшы на беларускую мову”. Акрамя
таго, супрацоўніцтва з такімі дзяржаўнымі органамі, як Дзяржаўны камітэт па маёмасці
пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь і РУП “Белкартаграфія” дапамагае выяўляць
праблемы, з якімі сустракаюцца картографы пы перадачы тапонімаў на беларускую мову.
Сёння нас цікавіць тапанімія не толькі памежных з Беларуссю краін. Па прапанове
і запатрабаваннях картографаў мы звярнуліся да разгляду праблем, якія ўзнікаюць пры
перадачы англійскіх геаграфічных назваў Велікабрытаніі, ЗША, Канады, Аўстраліі і
Новай Зеландыі на беларускую мову. Выкарыстанне англійскай мовы ў разнастайных
сферах жыцця пашыраецца з кожным днём, павышаецца ўзровень валодання дадзенай
мовай ва ўсім свеце, у сувязі з чым узнікае неабходнасць аднастайнай перадачы
геаграфічных назваў і асабовых імёнаў.
Неабходна адзначыць, што для рускай мовы ўжо распрацаваны тэарэтычныя
асновы практычнай транскрыпцыі ўласных імёнаў (Ал.В.Суперанская) [2], прынцыпы
і крытэрыі перадачы іншамоўных уласных імёнаў на рускую мову (Дзм.І.Ермаловіч)
[3], а таксама правілы практычнай транскрыпцыі з самых распаўсюджаных моў
(Р.С.Гілярэўскі, Б.А.Старасцін) [4]. Беларускія лінгвісты робяць паступовыя крокі
да стварэння стандартызаванага напісання найменняў геаграфічных аб’ектаў, але да
цяперашняга часу застаецца не распрацаванай тэарэтычная база (прынцыпы, спосабы,
крытэрыі) перадачы англамоўнай тапаніміі на беларускую мову.
Пры аналізе матэрыялаў па перадачы іншамоўных геаграфічных назваў,
прадстаўленых ў савецкіх энцыклапедычных даведніках, на геаграфічных картах і
атласах і супастаўленні з аналагічным матэрыялам у сучасных беларускіх даведніках
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былі выяўлены выпадкі непаслядоўнай перадачы англамоўнай тапаніміі. Так, напрыклад,
было знойдзена некалькі варыянтаў напісання назвы аднаго са штатаў ЗША: Агайо,
Ахайо, Охаё, Агаё, Ахаё; Нью-Ёрк і Нью-Йорк. Таму дадзены даклад прысвечаны
асноўным праблемам, якія ўзнікаюць пры ўнармаванні напісання англамоўных
найменняў геаграфічных аб’ектаў.
У сучаснай лінгвістычнай практыцы выкарыстоўваецца некалькі асноўных спосабаў
міжмоўнай перадачы тапонімаў – гэта транслітарацыя, транскрыпцыя, пераклад і
захаванне традыцыйнага наймення. Кожны з гэтых спосабаў (або метадаў, па тэрміналогіі
Д.І. Ермаловіча [3]) мае пэўныя ўмовы ўжывання, станоўчыя рысы і недахопы і
ўжываецца ў адпаведнасці з інтэнцыяй перакладчыка. Згодна з рэкамендацыямі, якія
прадстаўлены ў Кіраўніцтве па нацыянальнай стандартызацыі геаграфічных назваў,
распрацаваным Групай экспертаў ААН па геаграфічным назвам, прыярытэт аддаецца
захаванню фармальнага (графічнага і фанетычнага) аблічча геаграфінай назвы пры
міжмоўнай перадачы [5]. Таму на сённяшні дзень самым распаўсюджаным спосабам, які
будзем выкарыстоўваць і мы пры перадачы англійскіх геаграфічных назваў па-беларуску
з’яўляецца практычная транскрыпцыя. Асаблівасцю дадзенага спосабу з’яўляецца
сумяшчэнне элементаў транскрыпцыі і транмлітарацыі.
Пры фарміраванні англійска-беларускіх тапанімічных адпаведнасцяў метад
транслітарацыі ў чыстым выглядзе амаль не ўжываецца, бо англійская і беларуская мовы
належаць да розных графічных сістэм (лацініцы і кірыліцы адпаведна), склад алфавітаў
названых моў не супадае, у сувязі з чым парушаецца галоўны прынцып транслітарацыі
– прынцып адназначнасці, згодна з якім кожная літара мае толькі адзін адпаведнік.
Напрыклад, англійская літара u у залежнасці ад пазіцыі ў слове мае некалькі адпаведнікаў
у беларускай мове: э (Bury – [‘beri] – Бэры), у (Kentucky - [ken’tʌkɪ] - Кентукі), а (Augusta
- [ɔː’gʌstə] - Агаста), ю (Dubuque - [də’bjuːk] – Дуб’юк). І. Гапоненка адзначае, што пры
выкарыстанні транслітарацыі афармленне назвы павінна “адлюстроўваць (наколькі
гэта магчыма) асноўныя беларускія фанетычныя асаблівасці і не павінна супярэчыць
арфаграфічным прынцыпам беларускай мовы” [1: 31].
Транскрыпцыя ўяўляе сабой пагукавы запіс назвы сродкамі мовы-рэцыпіента, пры
якім улічваюцца арфаэпічныя асаблівасці слова. Аднак і тут узнікаюць пэўныя цяжкасці:
сродкамі беларускай арфаграфіі немагчыма дакладна перадаць англійскія шчылінныя
зычныя гукі [θ] і [ð], таму яны перадаюцца літарай т: Yarmouth - [‘jɑːməθ] – Ярмут,
Southey – [‘səuði] – Сауці/Сауты (у беларускай мове пры змякчэнні гук [т] пераходзіць у
мяккую афрыкату [ц’]). Таму практычная транскрыпцыя – аптымальны спосаб перадачы
англамоўнай тапаніміі на беларускую мову.
Пры перадачы геаграфічных назваў шляхам практычнай транскрыпцыі неабходна
ўлічваць шэраг лінгвістычных (графічных і фанетычных) асаблівасцяў як мовы-донара,
так і мовы-рэцыпіента. Дасканальны аналіз вымаўлення і напісання англамоўных назваў
дапаможа вызначыць беларускія адпаведнікі і выбраць сярод іх аптымальны варыянт
перадачы тапоніма.
Асноўныя праблемы, якія выклікаюць цяжкасці і супярэчнасці пры перадачы
англамоўных геаграфічных назваў па-беларуску, па-першае, абумоўлены асаблівасцямі
тапонімаў як пэўных моўных знакаў, якія маюць спецыфічную ўнутраную арганізацыю,
графічнае аблічча і структуру. Па-другое, праблемы перадачы тапонімаў звязаны са
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складанай сітуацыяй выбару: перадаць графічнае аблічча слова, фанетычнае падабенства
або тую інфармацыю, якая мае пэўную культурна-гістарычную каштоўнасць для
англійскай мовы.
Неабходна адзначыць, што ў беларускай лінгвістыцы існавала шматгадовая практыка
перадачы замежных тапонімаў праз рускую мову. У выніку назвы праходзілі “падвойную
моўную апрацоўку” [гап], што не спрыяла іх аднастайнаму напісанню і прыводзіла да
парушэння прынцыпу перадачы тапонімаў з мовы арыгіналу. Так, пакуль не ўнармавана
ў беларускай мове перадача назвы Christmas Island, якая перакладзена з рускай мовы (о.
Рождества – в. Каляд). Пры гэтым, як адзначае І. Гапоненка, пераклад назвы з рускай
мовы на беларускую з’яўляецца не зусім правільным, таму што Рождество – гэта дзень
Хрыстовага нараджэння (што мае беларускія адпаведнікі Раство, Ражаство, Божае
нараджэнне), а Каляды – гэта абрад, пераняты ад язычнікаў (прыклад І. Гапоненка) [1].
Таму першым крокам да стандартызаванай перадачы геаграфічных назваў па-беларуску
з’яўляецца адмова ад пасрэдніцтва рускай мовы. Аднак цалкам гэтага зрабіць нельга, бо ў
свядомасці людзей ужо сфарміраваліся ўстойлівыя назвы, якія ў тапаніміцы маюць статус
традыцыйных (экзонімаў). Так, напрыклад, да экзонімаў трэба аднесці наступныя назвы:
Liverpool – Ліверпуль, San Francisco – Сан-Францыска, Sydney – [‘sidni] – Сіднэй і інш.
Беларускі лінгвіст А. Таболіч звяртае ўвагу на тое, што пры перадачы геаграфічных
назваў ЗША не ўлічваецца амерыканскі варыянт вымаўлення, які мае свае асаблівасці
адносна арфаэпічных і акцэнталагічных нормаў. Так, па меркаванні лінгвіста, назву
Castle – [‘kæsl] з улікам вымаўлення трэба перадаваць Кэсл, а не Касл [6: 83]. Аднак
пытанне неабходнасці размежавання амерыканскана і брытанскага варыянтаў англійскай
мовы яшчэ канчаткова не вырашан, таму і ўзнікаюць некаторыя цяжкасці пры перадачы
назваў.
Адным з важных і складаных пытанняў пры працы з тапаніміяй з’яўляецца
ўстанаўленне паходжання назвы, якое ўплывае на фанетычнае аблічча слова. Напрыклад,
шэраг тапонімаў ЗША запазычаны ад брытанцаў, французаў, іспанцаў, расейцаў і інш.;
захаваліся назвы індзейцаў [6: 83]. У Канадзе раўнапраўна ўжываюцца геаграфічныя
назвы на французскай і англійскай мовах, таму неабходна дакладна ведаць, якое найменне
было першапачатковым, каб захаваць аднастайнасць пры перадачы назвы.
Шэраг спрэчных момантаў выкліканы лінгвістычнымі асаблівасцямі беларускай
мовы і звязаны з перадачай наступных гукаў і літар:
- адметнай рысай беларускай мовы з’яўляецца аканне (пераход о ў а ў ненаціскных
складах), таму атрымоўваем назву сталіцы Канады Атава (Ottawa – рус. Оттава) [7: 154];
- пры перадачы галосных гукаў узнікаюць цяжкасці па прычыне рознай колькасці
гукаў у мовах (англійская – 20, беларуская – 6), якія перадаюцца не толькі галоснымі
літарамі, але і ўтвараюцца дыфтонгамі, што не характэрна для беларускай мовы;
- на перадачу галосных гукаў у беларускамоўным напісанні ўплывае якасць
папярэдняга зычнага. Так, англійскі гук [i] па-беларуску перадаецца як [і] (Phoenix [‘fiːniks] - Фінікс) або як [ы] пасля зацвярдзелых (Chicago - [ʃɪ’kɑːgəu] – Чыкага; Arizona
- [ˌærɪ’zəunə] - Арызона);
- да гэтага часу не вырашана пытанне па адлюстраванні англійскага гука [e] у
беларускай мове: пры аналізе энцыклапедычных і картаграфічных матэрыялаў мы
сустрэлі тры варыянты напісання назвы горада ў ЗША Кліўленд / Кліўлэнд / Кліўланд;
Дэлавер / Дэлавэр;
403

- трэба звярнуць увагу і на галосны гук [у], які можа перадавацца галоснай літарай у
і зычнай літарай ў: Southampton – Саутгемптан, Cape Town – Кейптаўн. Непаслядоўнае
ўжыванне дадзеных літар прыводзіць да графічнай і фанетычнай варыянтнасці, таму
лінгвісты (у прыватнасці І. Гапоненка) прапаноўваюць не адлюстроўваць пераход [у]
у [ў] у іншамоўных геаграфічных назвах і пісаць Маунт-Айза, Кейптаун і інш., што
дазволіла б дасягнуць правапіснай паслядоўнасці і не аддаляла б гучанне англамоўных
назваў па-беларуску ад іх гучання ў мове-донары [1: 32];
- удакладнення патрабуе і перадача дыфтоннгаў ar, or, ir, ur, yr, er. На беларускую
мову яны перадаюцца шляхам транслітарацыі [7: 156]. Напрыклад:
ar→ар/эр Arkansas – Арканзас, Maryland – Мэрылэнд;
or→ор (пад націскам), ар (не пад націскам) Victoria – Вікторыя, Watford – Вотфард;
er→ер/эр Jersey – Джэрсі, Delaware – Дэлавер / Дэлавэр;
ur→ер Bury – Бэры і інш.
- спрэчныя моманты назіраюцца і пры перадачы зычнага [т]. У беларускай мове гэты
гук заўсёды цвёрды, а пры змягчэнні ён пераходзіць у [ц’], таму пры напісанні тапоніма
па-беларуску ўзнікае варыянтнасць: Цынцынаты і Цынцынаці, Солт-Лэйк-Сіты і СолтЛэйк-Сіці і інш. У апошні час лінгвісты схіляюцца да варыянтаў з цвёрдымі зычнымі;
- няпэўная паслядоўнасць назіраецца пры перадачы зычных гукаў [w] і [h].
Названыя гукі перадаюцца на беларускую мову як [в]/[у] і [г]/[х] адпаведна: Washington
– Вашынгтон, Wimbledon – Уімблдан, Hawaii – Гаваі, Ohio – Ахаё / Агаё;
Такім чынам, каб дасягнуць стандартызацыі перадачы англамоўных тапонімаў на
беларускую мову неабходна:
1) адмовіцца ад пасрэдніцтва рускай мовы, нават калі разглядаецца традыцыйнае
напісанне назваў;
2) прыняць за аснову рэкамендацыі Групы экспертаў ААН па геаграфічным назвам;
3) улічваць амерыканскі варыянт вымаўлення (калі ідзе гаворка пра перадачу
геаграфічных назваў ЗША) і паходжанне тапонімаў;
4) усебакова аналізаваць фанетычнае і графічнае аблічча тапоніма;
5) разглядаць усе магчымыя варыянты пры перадачы найменняў геаграфічных
аб’ектаў;
6) найбольш прымальным спосабам пры перадачы англійскіх тапонімаў з’яўляецца
практычная транскрыпцыя, у некаторых выпадках дапускаецца выкарыстанне
транслітарацыі (у даўно запазычаных назвах Вашынгтон, Пітсбург), перакладу (Новы
Арлеан, Апошні Прыстанак) [6: 83];
7) у кожным асобным выпадку трэба ўлічваць не толькі лінгвістычныя асаблівасці
моў, але і геаграфічныя, гістарычныя, палітычныя і культуралагічныя фактары.
Кароткі агляд асноўных цяжкасцяў і супярэчнасцяў пры перадачы англамоўных
геаграфічных назваў на беларускую мову сведчыць аб складанасці і актуальнасці
абазначанай праблемы. Рэгламентацыя і ўніфікацыя перадачы па-беларуску англамоўнай
тапаніміі ў міжнародных дагаворах, нарматыўных прававых актах, пры выданні карт,
атласаў, у сродкай масавай інфармацыі дапаможа атрымоўваць і распаўсюджваць
адназначную інфармацыю пры ажыццяўленні палітычных, знешнеэканамічных і
культурных сувязей.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

УДК 811:913.4.21’17

Степанов А.В., Данилова З.В.
(Львів, Україна)

міжкультурний аспект Формування усної англомовної
комунікативної компетенції з ділової мови
У статті розглядається міжкультурний аспект формування усної комунікативної
компетенції з ділової англійської мови у студентів з галузі знань «Економіка та підприємництво». Запропоновано методичні прийоми, орієнтовані на розвиток мовленнєвих
навичок та формування культури ділового англомовного спілкування.
Ключові слова: усна комунікативна компетенція, міжкультурна комунікація, ділова
англійська мова, мовленнєвий етикет.
В статье рассматривается межкультурный аспект формирования устной коммуникативной компетенции по деловому английскому языку у студентов области знаний
«Экономика и предпринимательство». Предложены методические приемы, ориентированные на развитие речевых навыков и формирование культуры делового англоязычного
общения.
Ключевые слова: устная коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникация, деловой английский язык, речевой этикет.
The article deals with the crosscultural aspect of oral communicative capacities in Business English. Methodological techniques focused on the development of language skills and a
culture of Business English communication are proposed.
Key words: oral communicative capacities, crosscultural communication, Business English, speech etiquette.
Статус англійської мови у світі як мови міжнаціонального спілкування у побутовій
та професійній сферах суспільного життя вирізняє її серед інших та робить англійську
мову перспективною для вивчення і практичного застосування у сучасному суспільстві.
Глобальний характер англійської мови зумовлює питання формування міжкультурної
компетенції майбутніх фахівців в галузі економіки, підприємництва та торгівлі як одне
з найбільш актуальних на сьогоднішній день у сфері методики викладання ділової англійської мови. Формування навичок усного англомовного спілкування охоплює досить
широке коло завдань – починаючи з необхідності набуття фонових історико-культурних
знань і навчання поведінковим моментам, і завершуючи поясненнями кардинальних відмінностей у міжкультурній комунікації, які характерні для представників різних культур.
Саме тому й викладання ділової англійської мови як реального засобу міжнародного та
міжкультурного спілкування в сучасному світі неможливо без вивчення основних особливостей і характеристик, які притаманні різним культурам, а рівноправний діалог
© Степанов А.В., Данилова З.В., 2011
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представників різних культур передбачає не тільки достатній рівень володіння іноземною мовою, а й сформованість міжкультурної компетенції співрозмовників.
Вважаємо, що перелічені вище фактори визначають методичний аспект формування
навичок ділової англомовної компетенції у студентів з урахуванням міжкультурної комунікації та зумовлюють актуальність цього дослідження. Метою дослідження є аналіз
методичних прийомів, спрямованих на ефективне формування навичок усної англомовної комунікативної компетенції з ділової мови у студентів галузі знань «Економіка та
підприємництво»
Одним з важливих аспектів вивчення будь-якої іноземної мови є формування навичок усного мовлення. Формування навичок усної іншомовної комунікації займає провідне місце у програмі підготовки фахівців відповідно до вимог Болонської декларації
[1: 3-7]. Загальновідомим є факт, що комунікативні взаємодії між учасниками комунікативного акту можуть бути успішними, а можуть і закінчитися комунікативним провалом. Це залежить від «культурно обумовленої взаємної комунікативної компетенції»
[2: 172] учасників комунікативної події. Культурно обумовлені відмінності призводять
до особливого різновиду комунікації, а саме міжкультурної, коли комунікативна компетентція учасників спілкування є настільки різною, так що це може відобразитися на
результатах та ефективності комунікації. Комунікація як складний мовленнєвий процес дозволяє учасникам висловити «зовнішню стосовно самих учасників інформацію,
внутрішній емоційний стан, а також статусні ролі, в яких вони перебувають відносно
один одного» [2: 179]. Міжкультурна компетенція в даному випадку являє собою певний
набір декількох видів знань, якими володіють комуніканти. Такі знання складаються з
«особистого досвіду індивідуума, базових, фундаментальних знань про світ, що є у всіх
людей, і інших знань, якими володіє кожна людина внаслідок його приналежності до
різних національних, етнічних, соціальних, релігійних, професійним та іншим групам»
[3: 77]. Враховуючи широкий характер знань такого виду та груповий характер їх носіїв,
прпонуємо назвати цей тип знань загальнокультурологічними.
Однак, з досвіду викладання ділової мови відомо, що важливим є другий компонент,
який передбачає знання не загальні, а спеціальні: мовленнєві фрази та усталені кліше,
які вживаються в ході спілкування на офіційному рівні. Оскільки такі знання стосуються
безпосередньо рівня мови, пропонуємо їх назвати лінгвістичними. Таким чином поєднання знань загальних та власне лінгвістичного компоненту – знання, розуміння і адекватне застосування даних етикетних формул, прийнятих в англомовній культурі, – забезпечує, на нашу думку, ефективне спілкування англійською мовою у професійній сфері.
З досвіду роботи відомо, що в ході викладання дисципліни «Ділова англійська мова»
у немовному вузі становить певні труднощі навчити студентів володінню всіма видами
мовної діяльності в однаковому обсязі, оскільки в навчанні мовленню виникають значно
більші ускладнення, ніж у навчанні аудіюванню, письму, читанню та перекладу. При цьому навчання діалогічній мовленнєвій компетенції передбачає оволодіння мовним матеріалом, створення у студентів звички користуватись англійською мовою у повсякденному
побутовому і професійному спілкуванні та, найголовніше, утворення механізмів підготовленого і непідготовленого мовлення з урахуванням міжкультурного аспекту [4: 27].
Усне ділове спілкування підпорядковується комплексу певних правил, етикетних
формул, дотримання яких вважається обов’язковим у відповідних ділових колах залеж407

но від форми ділової комунікації, ступеня офіційності, конкретних завдань, які стоять
перед учасниками діалогу, а також національно-культурних традицій і суспільних норм
поведінки [5: 3]. Тому вважаємо доцільним паралельно з вивченням практичного англомовного матеріалу подавати студентам інформацію, яка стосується правил ведення ділового спілкування. Саме такий підхід був застосований нами при розробці навчального
посібника «Ділова англійська мова для маркетологів», в якому окрема частина Business
Communication in Marketing присвячена діловому спілкуванню [6]. Опрацювання теоретичного матеріалу в жодному разі не може проводитися окремо від практичної діяльності живого спілкування. Саме тому рекомендуємо будь-які теоретичні пояснення супроводжувати відповідними завданнями на розвиток англомовної комунікативної компетенції,
що спонукають до висловлення думки та обговорення, викликають інтерес у студентів.
Наприклад:
Topic 1: Communication
Tasks:
1. Read the general information about communication in business. Look through the text
and write the unknown words, find their meaning in the dictionary and learn them.
2. Read the text once more and write the translation of the parts that you are interested in.
Reproduce the information you have read in Ukrainian.
3. Think about what you have read and say what information was new for you. Write a
short summary of the text.
4. Express your opinion:
a) what is the role of business communication in modern businessman’s life?
b) what methods of business communication do you consider effective?
c) what are the main tasks of the Association of Business communication and how should
they be fulfilled?
5. Write an essay (10 – 15 sentences) on the topic “Business communication in modern
life”. Present the information you prepared orally.
Basic concept
Business communication is communication used to promote a product, service, or
organization; relay information within the business; or deal with legal and similar issues... і т.
д. [6: 187].
Однак теоретичне підгрунтя не може замінити повністюспілкування. Усне мовлення
– це безперервна ланка діалогів різного характеру. Тому вважаємо, що усну комунікативну компетенцію студентів доречно розвивати на основі її діалогічної форми. При цьому
формування навичок складання діалогів варто здійснювати поетапно: ознайомлення з
лексико-граматичним матеріалом, його первинна активізація, відпрацювання навичок,
необхідних для формулювання висловлювань під час мовлення. Саме такої методики ми
дотримуємося при укладанні навчально-методичних матеріалів, та зокрема, навчального
посібника з ділової англійської мови “Train your Business English” [7]. Відпрацювання
діалогічних вмінь є одним з найбільш важливих методичних аспектів в навчанні усному мовленню іноземною мовою. Двосторонній характер діалогу передбачає комбіноване
тренування говоріння і слухання, відпрацювання миттєвої реакції на репліку співбесідника, знання прийомів і засобів стимулювання мови. Необхідність мовного стимулювання в методичному відношенні вимагає створення і використання уявної мовної ситуації.
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Першим етапом у навчанні діалогічного мовлення є відпрацювання різноманітних
типів питань та відповідей [7: 26 – 27]. Загальні питання розвивають вміння слухати і
реагувати на сприйняте мовлення позитивно чи негативно. Розділові питання закріплюють структуру розповідного речення у поєднанні з короткою відповіддю. Альтернативні
питання навчають імітації, вибору відповіді і трансформації питання у повну відповідь.
Спеціальні питання вимагають від студентів елементів творчості при складанні і самостійній побудові відповідей.
Беручи до уваги те, що студенти вивчають ділову англійську мову уже прослухавши
загальний курс «Іноземна мова (англійська)» та враховуючи принцип поетапності навчання [8: 18], формування компетенції усного діалогічного та монологічного мовлення
слід проводити на певній лексико-граматичній основі. На цьому етапі, на нашу думку,
можливе введення формул мовного етикету, які виражають різного роду комунікативні
значення: вітання, вибачення, побажання, прохання, запрошення, пропозиція, відмова,
погодження тощо, однак належать не до розмовного, а власне ділового стилю англійської
мови. Досвід роботи зі студентами другого та третього курсу ЛКА показує, що розширення словникового запасу ділової лексики та володіння формулами мовного етикету
переводить процес комунікації у сферу професійно-орієнтованого та ділового спілкування, особливо в тих випадках, коли учасники діалогу володіють базовим словниковим
запасом і має досвід англомовного спілкування на загальну та повсякденну тематику.
Наприклад, при вивченні теми “Встановлення ділових контактів” можна запропонувати
такий синонімічний ряд формул мовного етикету, відмінних за ступенем офіційності:
Nice to meet you / Pleased to know you / Glad to get acquainted with you / Happy to make your
acquaintance / I am so glad to have the opportunity of making your acquaintance [7: 6 – 9].
При цьому важливо супроводжувати мовні кліше не лише їхнім перекладом українською мовою, а й подавати додатковий коментар щодо особливостей вживання в англомовних країнах, приналежність фрази до певного функціонального стилю та субстилю
мовлення (розмовно-побутовий чи офіційно-діловий), додаткові стилістичні конотації,
вживаність в окремих національних варіантах англійської мови тощо, що лежить в основі міжкультурного підходу викладання іноземної мови.
Наприклад:
1) GREETINGS AND GOODBYES
Formal	Informal
How do you do?
Hello / Hi!
Good morning.
Morning!
Good afternoon.
Afternoon!
G’Day (Australian English)
Goodbye.
Bye! [7: 8].
2) INTRODUCING PEOPLE
There are many various rules of introduction. It’s necessary to know them.
Remember the following rules of introduction:
1) introduce man to woman;
2) introduce young people to older ones;
3) introduce old friends to newcomers;
4) introduce a young girl to a married woman.
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The most simple form of introduction is the pronouncing of the two names.
Man to Man: “Mr. Walters, Mr. Jordan”. “Mr. Walters, would you meet Mr. Jordan”.
Man to Woman: “Miss Blake, Mr. Jordan”. “Miss Blake, this is Jack Jordan”. “Miss
Blake, would you meet my assistant Jack Jordan”.
Use such responses to introduction: “How do you do”, it’s a greeting and not a question.
Use “I am glad to meet you”, “Happy to meet you” or just “Hello” as a response to an
introduction. It is very good to add the name of the person introduced: “I am very happy to
meet you, Mr. Grеen”.
Always stand when introduced, ladies may remain seated. “Hello!”, “How do you do?”,
“Good morning!”, “Good afternoon!”, “Good evening!” are greetings.
“I am very well, thank you” is the answer to the question “How are you?”
“You are welcome” is the answer to “Thank you!”
“That’s right” is the answer to the apology “Excuse me” [7: 38 – 39].
Така додаткова інформація сприятиме адекватності і правильності вживання мовленнєвих засобів під час висловлювання та забезпечить досягнення комунікативної мети.
Поглиблення лексичного запасу та розширення знань особливостей вживання лексичних одиниць в міжкультурному спілкуванні є важливою передумовою формування
усної комунікативної компетенції. Тому, обговорюючи тему, наприклад, “Прощання” не
можна використовувати лише ті фрази, які відомі студентам з попередніх етапів вивчення англійської мови: Good bye; Bye. Вважаємо, що при викладанні ділової англійської
мови необхідно повідомити таку додаткову інформацію, яка допоможе їм відчувати себе
більш вільно в подібній комунікативній ситуації: «Якщо Вас запросили, то перед тим, як
піти, Вам необхідно попередити господарів. При цьому Ви можете використати наступні
мовленнєві вирази:
I’m sorry, I must be going now;
I wish to thank you and say goodbye (formal);
It’s time I was going off;
I’d better be going; I’ve got to be going;
I’m afraid it’s time saying goodbye (semi-formal);
Oh, look at the time, I must rush. See you later;
Must dash. See you; Must go. There’s work to do (informal)» [7: 39 - 42].
З метою активізації лексико-комунікативного матеріалу пропонується наступний
блок вправ, безпосередньо орієнтованих на розвиток діалогічного мовлення. Спочатку
доцільно ознайомити студентів з типовими у діловому спілкуванні взірцями діалогів, а
далі формувати вміння вести ділову бесіду шляхом ситуативних завдань на доповнення,
продовження діалогів, їх моделювання тощо. Наприклад:
І. a) Read and translate the dialogues;
b) Dramatize the dialogues in pairs and then try to reproduce some of them from memory.
Change the names if necessary.
1 (formal).
- Hello, Mr. Brown. How are you?
- I’m fine, thank you. I’d like to make an appointment. Would it be possible for you to see
me tomorrow morning?
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- I’m afraid I’ll be engaged. How about 4 o’clock tomorrow afternoon? That would suit
me very well.
- Fine. I’ll be at your office at 4 tomorrow afternoon.
- Good, see you tomorrow [7: 31].
2 (semi-formal).
- I was just thinking, Mrs. Green, perhaps it might be a good idea if I took you out to
dinner. What about next Wednesday?
- I’ll be most delighted. But I’m afraid I can’t make it on Wednesday. Why not to make
it this Saturday?
- That’s all right with me.
- All right then, till Saturday.
- I’ll pick you up at your house. Is that convenient? We can go somewhere in the car.
- Oh yes, I’d love to [7: 45].
3 (informal).
- We are having a party at our house tomorrow, Mary. It begins at four o’clock. Will you
come?
- Thank you very much. I’d like to come but we have some work in the afternoon. Must
I come at four o’clock?
- Oh no, you needn’t come at four, but you mustn’t be too late or all the best cakes will
be eaten.
- But I must go home first.
- Oh, you needn’t do that. You will be late if you do.
- Oh yes, I must change my frock, but you needn’t worry, I shan’t be very late. I’ll be there
by half past four [7: 47].
ІІ. Complete the dialogues with the words from the box and write them into your notebooks.
good-bye		
fine		
to meet you
looking forward		
how are you		

regards
how
quite well

- Good morning. Glad _____ .
- Good morning. _____?
- I’m _____, thank you.
- _____ is your wife ?
- _____, thanks.
- My best … to her. _____.
- Good-bye. _____ to seeing you [7: 56].
Розмежування національних варіантів англійської мови є одним з важливих аспектів
ефективності ділового міжкультурного спілкування. Відмінності у лексиці, що існують
у різних носіїв одної й тої ж самої мови, як правило вважаються незначними, і тому в
процесі викладання англійської мови як іноземної аспекту територіальної та регіональної варіативності не приділяється достатня увага. Практика спілкування та ведення документації показує, що такий підхід не є зовсім правильним. Тому вважаємо, що саме
при навчанні діловому мовленню варто враховувати специфіку вживання відповідних
лексем, термінів, мовленнєвих кліше у британському та американському національних
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варіантах англійської мови. У підручнику “Business Cmpanion in Finance” питанню національних варіантів як одному з аспектів належного міжкультурного спілкування присвячений окремий розділ [9: 21]. Наведемо приклади деяких з них:
Unit 3. BRITISH AND AMERICAN ENGLISH IN THE AREA OF FINANCE
The following are some of the more obvious and important differences in terminology
between British and American English in the area of finance.
British				
American
Annual General Meeting (AGM)		
Annual Stockholders Meeting
Articles of Association			
Bylaws
base rate				
prime rate
building society			
savings and loan association or “thrift”
cheque				
check
creditors				
account payable
debtors				
account receivable
Memorandum of Association		
Certificate Incorporation
ordinary share				
common stock
profit and loss account			
income statement
При формуванні навичок діалогічного мовлення вважаємо необхідним зосередити
навчальний процес навколо вивчення певної кількості лексичних та граматичних моделей з високим індексом частотності вживання у діловому мовленні. Наступним кроком
є тренувальні вправи на їх відтворення та свідоме вживання, допоки вказані моделі не
стануть частиною активного словникового запасу. Дотримання принципу переходу від
простішого до складнішого, забезпечення повторюваності лексики і граматичних конструкцій, на нашу думку, сприятиме полегшенню засвоєння навчального матеріалу, а
практика діалогічного мовлення забезпечує формування навичок автоматичного користування моделями англійської мови.
Таким чином, приходимо до висновку, що робота над розвитком діалогічного мовлення проводиться зa системою, яка включає: послідовність опрацювання матеріалу,
опору на схеми і мовні зразки моделювання діалогів згідно з тематикою використання
реальних ситуацій мовлення, розвиток творчої активності студентів. Узагальнений досвід формування і розвитку усної комунікативної компетенції, зокрема навичок діалогічного мовлення, безпосередньо стосується викладання дисципліни «Ділова іноземна мова
(англійська)» для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво», однак може бути
використаний в процесі викладання англійської мови для студентів інших економічних
спеціальностей. Наведені приклади роботи зі студентами базуються на досвіді викладання і носять рекомендаційний характер. Вказані методи і прийоми можуть бути змінені й
доповнені та застосовані відповідно до індивідуального підходу викладача, що відкриває
можливості для подальшого дослідження.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОСТАВ, ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Автор статьи описывает составные компоненты лингвокультурологической компетенции учащихся, раскрывает задачи и методические направления формирования названной компетенции при обучении белорусскому языку в учреждениях общего среднего
образования Республики Беларусь.
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языку, национально маркированные языковые единицы.
The author of the article describes component of the pupils’ lingucultural competence,
discloses objects and methodological directions of the mentioned competence forming
in learning the Belorussian Language at the establishments of secondary education of the
Republic of Belarus.
Key words: lingucultural competence, Belorussian language learning, national-marked
linguistic units.
Современное понимание цели обучения белорусскому языку в учреждениях общего
среднего образования Республики Беларусь не ограничивается рамками развития у учащихся навыков практического владения языком как средством общения. Нормативными
документами – концепцией учебного предмета «Белорусский язык», образовательным
стандартом, учебной программой – определяется необходимость формирования у учащихся лингвокультурологической компетенции, под которой понимается «осознание
учащимися языка как феномена культуры, отражающего ее проявления, выработка умений пользоваться культуроведческими сведениями с целью обеспечения полноценной
коммуникации» [1: 102].
Российские лингводидакты, в частности Е.А. Быстрова, в состав культуроведческой
компетенции включают знания, а также учебно-языковые и частноречевые умения. На
уровне знаний формирование данной компетенции предусматривает овладение учащимися лингвокультуроведческими понятиями, сведениями о социально-культурных
стереотипах речевого поведения, единицами языка с национально-культурным компонентом значения; на уровне умений – развитие способности анализировать языковые
единицы с национально-культурным компонентом значения, адекватно употреблять национально маркированные единицы языка, придерживаться сложившихся стереотипов
речевого поведения [2: 35].
Считаем, что включение в содержание обучения белорусскому языку лингвокультуроведческих понятий (к ним относятся, например, культурная коннотация, лакуна,
лингвокультурное поле, мифологема и др.) усложнит работу учителя, поскольку это требует от него специальной подготовки, а от учащихся – усвоения дополнительного объема
© Зеленко О.В., 2011
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культуроведческой информации. Поэтому в отличие от российских ученых мы считаем
нецелесообразным делать предметом специального изучения в школьном курсе белорусского языка понятийный аппарат лингвокультурологии.
Формирование лингвокультурологической компетенции учащихся обеспечивает
лингвокультурологический подход к обучению белорусскому языку, в реализации которого нами определены три методических направления:
1) усвоение национально маркированных единиц белорусского языка, передающих
специфику белорусской языковой картины мира;
2) постижение ценностей и реалий национальной культуры;
3) обучение белорусскому языку в диалоге культур.
Исходя из того, что лингвокультурологическая компетенция является целью и результатом реализации лингвокультурологического подхода, в составе данной компетенции мы выделяем три компонента, коррелирующие с вышеназванными направлениями:
1) языковой компонент (знание учащимися семантики национально маркированных
единиц белорусского языка; умение выявлять культурный фон, который стоит за ними;
способность адекватно употреблять их в речи);
2) национально-культурный компонент (умение добывать из текстов культуроведческую информацию и пользоваться ей при создании собственных высказываний; способность постигать посредством белорусского языка ценности и реалии национальной
культуры);
3) межкультурный компонент (знание общего и отличительного в белорусском и
русском языках, фактов взаимодействия белорусского и других языков; способность постигать посредством белорусского языка ценности мировой культуры).
Формирование языкового компонента лингвокультурологической компетенции
предусматривает включение в содержание обучения национально маркированных языковых единиц:
– названий реалий материальной и духовной культуры белорусов (батлейка ‘народный кукольный театр’, верашчака ‘редкое мучное блюдо с мясом, колбасой и разными
приправами’, талака ‘коллективная помощь при выполнении сельскохозяйственных работ’);
– характеристических слов (завіруха ‘вьюга’, завушніца ‘серьга’, настольнік ‘скатерть’);
– традиционных эпитетов (мядовая раса, ніцая вярба, шчыры бор);
– собственных названий: топонимов (Азярышча, Паперня, Полацк) и антропонимов
(Бондар, Бортнік, Кушнер);
– устойчивых сравнений (бегае як блёкату аб’еўшыся, глядзіць як гусь на бліскавіцу,
лезе як жаба на купіну);
– фразеологизмов (за дзедам шведам, зарабіць як Заблоцкі на мыле, як дзядзька ў
Вільні);
– пословиц и поговорок («Змяняў быка ў Мінску на індыка ў Пінску»; «На Беларусі
пчолы як гусі»; «Таго на кут, у каго мазалі цвярдзейшыя»).
Формирование национально-культурного компонента лингвокультурологической
компетенции обеспечивается включением в содержание обучения:
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– символов национальной культуры (бусел – символ Беларуси, «земли под белыми
крыльями» (В. Короткевич); зубр – символ мужества белорусского народа; папарацькветка – символ счастья);
– афористических высказываний создателей национальной культуры («Каб любіць
Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць» (А. Ставер); «Хваробы лечаць і
атрутамі» (М. Богданович));
– культуроведческих текстов, на основе которых происходит познание и осмысление
учащимися культурного опыта белорусского народа (национальных обычаев и традиций,
исторических и культурных событий, ценностей материальной и духовной культуры и т.д.).
Формирование межкультурного компонента лингвокультурологической компетенции связано с включением в содержание обучения:
– безэквивалентной (по отношению к русскому языку) лексики (бел. заплоцце – рус.
место за забором; бел. укленчыць – рус. опуститься на колени);
– иноязычных лексических единиц как знаков иных культур (карыда, лезгінка, фрау);
– этикетных формул (бел. Як маешся? – рус. Как поживаешь?; бел. Спору ў працы!
– рус. Бог в помощь!).
Формирование и развитие лингвокультурологической компетенции учащихся осуществляется не только при изучении «культуроведческих» тем школьного курса белорусского языка: «Беларуская мова як адлюстраванне нацыянальнага бачання свету»
(6 класс), «Роля беларускай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры» (8 класс), «Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў і моў народаў свету» (9 класс), «Роля роднай мовы
ў жыцці чалавека і грамадства» (10 класс). Осознанию учащимися родного языка как
феномена культуры способствует использование при изучении всех разделов курса белорусского языка методов и приемов, ориентированных на раскрытие культурного фона
(исторических событий, фактов культуры и т.п.), стоящего за национально маркированными языковыми единицами. Целенаправленное включение в процесс обучения языку
этимологических, лингвокультурологических комментариев, введение познавательных
рубрик типа «Скарбы мовы», изучение лексикографических данных, обращение к лингвокультуроведческим текстам способствует формированию у учащихся умения интерпретировать языковые факты сквозь призму культуры, «расшифровывать» закодированную в языковых единицах культуроведческую информацию.
Таким образом, формирование лингвокультурологической компетенции в единстве
трех ее компонентов – языкового, национально-культурного и межкультурного – обеспечивает осознание учащимися того, что, изучая язык, они получают «в значении слов
колоссальное духовное богатство от своего или чужого народа» [3: 123], осмысление
языка как сокровищницы культуры, зеркала культуры, универсального средства постижения культурных ценностей.
Литература
1. Адукацыйны стандарт вучэбнага прадмета «Беларуская мова» (І–ХІ класы) // Роднае слова. – 2009. – № 8. – С. 101–111.
2. Обучение русскому языку в школе : учеб. пособие для студентов пед. вузов /
Е.А. Быстрова [и др.]; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: Дрофа, 2004. – 240 с.
416

3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие
концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы / Под ред.
Ю.С. Степанова. – М.: Индрик, 2005. – 1040 с.

УДК 378.147.314.5:[811.1 61.2’38+821.161.2’06]

Єрмоленко С.І.
(Мелітополь, Україна)

СТУДІЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТИЛІСТИКИ У ВИШАХ
(на матеріалі романів Люко Дашвар)
Стаття присвячена розгляду проблеми студіювання функціональної стилістики у
вишах на матеріалі чотирьох романів Люко Дашвар. Проводить частковий функціональний аналіз романів письменниці для репрезентації наступності між середньою і вищою ланками навчання.
Ключові слова: функціональна стилістика, частковий функціональний аналіз белетристики, лінгводидактичний принцип наступності, художньо-образна конкретизація,
слово-зображення.
Статья посвящена рассмотрению проблемы изучения функциональной стилистики
в высших учебных заведениях на материале трёх романов Люко Дашвар. Проводится
частичный функциональный анализ романов писательницы, чтобы предоставить последовательность между средним и высшим звеном обучения.
Ключевые слова: функциональная стилистика, частичный функциональный анализ
беллетристики, лингводидактический принцип последовательности, художественнообразная конкретизация, слово-изображение.
The article deals with the study of functional stylistics in higher educational establishments.
The case study is four novels of the Ukrainian writer Luco Dashvar. The author carries out the
partial functional analysis of the writer’s novels in order to represent the continuity between
the secondary school and institutions of higher education.
Key words: functional stylistics, the partial functional analysis of belles-lettres, linguodidactic continuity principle, imaginative and figurative substantiation, the word-image.
Сучасні реалії вимагають від філологів комунікативних умінь і навичок щодо вільного спілкування у будь-яких життєвих ситуаціях: чи то професійно зумовлених, чи то
побутового характеру. Деякі поняття функціональної стилістики нечітко відображені
у курсі “Стилістика”, який читається для студентів-філологів. Це зумовлено багатьма
об’єктивними причинами, а саме: у студентів спостерігається відсутність сформованості
вміння створювати цілісну функціонально-стильову характеристику текстів різних типів, стилів і жанрів мовлення, особливо сучасних українських постмодерних творів.
© Єрмоленко С.І., 2011
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Чому саме літератури ХХІ століття? Тому що цей напрям у літературознавстві поєднує в собі елементи всіх стилів, типів і жанрів мовлення: зумисне химерне переплетіння
різних стилів оповіді (високий класичний і сентиментальний чи грубо натуралістичний
і казковий тощо; у стиль художній нерідко вплітаються стилі науковий, публіцистичний,
діловий тощо); суміш багатьох традиційних жанрових різновидів. Основними ознаками
постмодерних творів, окрім уже названих, можемо назвати ще такі: культ незалежної
особистості; потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого; прагнення поєднати,
доповнити істини (часом полярно протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій,
філософії); бачення повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного
карнавалу; використання ігрового стилю, щоб акцентувати на ненормальності, неспроможності, протиприродності панівного в реальності способу життя; сюжети творів – це
легко замасковані алюзії (натяки) на відомі сюжети літератури попередніх епох тощо.
Постмодернізм у сучасній українській літературі виявляється в творчості Юрка Андруховича, Юрка Іздрика, Оксани Забужко, Любка Дереша, Ірен Карпи, а також у белетристиці Люко Дашвар.
Художній стиль – це мистецтво слова, що визначає естетичну вмотивованість під час
використання мовних засобів і пріоритетне значення індивідуалізованого мовного смаку
творчої особистості. Для постмодерних художніх творів характерною рисою є конкретно
спрямована вмотивованість – для дітей, підлітків, дорослих; для любителів фантастики,
пригодницьких чи дамських романів; для легкого чи інтелектуального чтива тощо. Запропоновані тексти Люко Дашвар написані дохідливим стилем, який спрямований на
широкий загал дорослої аудиторії (деякі епізоди роману просто шокують відвертістю!).
Середній читач утомлюється від перенасичених науковою термінологією, діалектизмами, сленгом та іншими важкими для безпосереднього первинного сприймання лексичними елементами (на граматичному рівні – це довгі періоди, нагромадження однорідних членів речення, складні синтаксичні конструкції, вставні та вставлені конструкції
тощо), тому мовні засоби чотирьох романів Ірини Чернової (псевдонім Люко Дашвар)
відрізняються від інших постмодерних творів простотою сприймання, яка досягається
спрощеною системою лексичних і граматичних засобів. Цікаво, що псевдонім авторка
взяла від перших букв імен найдорожчих і найрідніших їй людей – така собі зашифрована сакральна інтерпретація, окрім того її псевдонім перегукується із ім’ям та прізвищем
Любка Дереша. Тому нам важко відповісти: це випадковість чи зумисне підібрані абревіатури – і все це алюзії, які так полюбляють постмодерністи.
Художній стиль романів авторки за стильовими характеристиками наближений до
розмовного (велика кількість діалогів, обірваних речень, більшість речень прості, неповні, без ускладнень, а також загальновживана лексика літературного зразка (до речі, романи відзначаються високою культурою сучасної літературної мови!), незначна кількість
позамовних нелітературних слів (найчастіше, лайливих чи вульгарних) тощо.
До доробку Люко Дашвар можемо віднести чотири романи: “Село не люди” (2007),
“Молоко з кров’ю» (2008), “РАЙ.центр” (2009), “Мати все” (2010). Всі чотири мають
шалений успіх у читачів, навіть заголовки містять алюзії – натяки на сучасну рекламу і
фольклор, а також на інтриги, які розвиватимуться в романах, наприклад у романі “Село
не люди”: було село Шанівка, але люди його спалили і покинули, але воно з часом все ж
відроджується, то чи не натякає авторка на те, що коли одні люди покидають домівки, то
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завжди знайдуться інші – які прийдуть на їхні покинуті та занедбані малі батьківщини
(бійтеся українці втратити свою автентичність!).
Незважаючи на свою значну популярність, романи мало вивчені літературними критиками (ми розглядаємо критичні статті Тетяни Дігай, Ольги Герасим’юк). Літературознавці та мовознавці більше цікавляться “високою літературою”, тому мають претензії до
мови і стилю письменниці, проте на користь романів Люко Дашвар говорять продажі.
Критик Ольга Герасим’юк стверджує: “Мати все” – безперечно, гра слів, яка погано
перекладається іншою мовою. Все, що в цій книжці відбувається, взагалі погано перекладається на інший світ. Бо це все може статися лише тут і лише з нами… Люко
Дашвар знає, що любов, якою вона є насправді, страшно й стидно буває показати людям, – вона божественна й бридка, вона така болюча, вона із гордої людини робить розчавленого слимака, а чисте ніщо всаджує на трон, вона підносить на самі небеса, щоби
скинути тебе звідти, блаженного, у брудну застояну калюжу й роздивлятися, як тобі
любо так умирати, пізнавши ті небеса… Чи може викликати такі почуття масова
література? Ну… я думаю, що така – може” [1].
Зважаючи на недостатню розробку деяких проблем, зокрема поетичного синтаксису
у творчості Люко Дашвар, орієнтуючись на їхню актуальність і практичну цінність,
ми поставили за мету дослідити деякі особливості прозового стилю письменниці для
подальшого студіювання стилістичного синтаксису у вишах, а саме у курсі “Стилістика”.
Мова Люко Дашвар своїм джерелом має ті словесні надбання, які український народ
створив протягом багатовікового існування. Народна мова вабить письменницю, але у
текстах є елементи власної мовотворчості. Отже, легкість прочитання “за одну ніч” автором досягається завдяки поєднанню в романах книжного і розмовного стилів мовлення.
Якщо розглядати мову художнього тексту як функціональний стиль, то слід звернути
увагу на спільність художніх творів різних жанрів, напрямів, родів літератури, а також
хронологічних періодів (жанрові й індивідуальні ознаки художніх творів вивчаються
стилістикою художнього тексту і стилістикою ідіолекту – індивідуальної мови письменника або поета). Для текстів Люко Дашвар характерна загальновживана лексика, велика
кількість діалогів, які створюють ефект постійної присутності читача в розмові героїв
роману, а також навпаки – герої з нами поряд – це наші сусіди, знайомі, мешканці одного
міста чи села, жителі України (“ефект тривимірного зображення – 3D”):
– Русалонько…
– Дядьку Романе! Сонце ви моє золоте! І поговорити з вами зможу?
– Зможеш, Русалонько.
– Чи сумуєте за мною?
– Сумую, Русалонько. Та годі про це. Інше хотів сказати. Те, що за життя не встиг.
– Нащо слова? Ви мене не словами звабили. Душу відкрили.
– І не жалкую. Чуєш? Не шкодую і не каюся, що любив і люблю тебе.
– І я не шкодую. А тепер … Це ж свято яке – говорити з вами [2: 245].
Особливою властивістю художнього тексту є значуща форма: слова й інші мовні засоби звичайного мовлення з притаманними їм значеннями використовуються для створення художнього цілого, що образно подає дійсність.
Так у романі “Молоко з кров’ю” наскрізною ниткою проходять червоні корали, які
носили герої роману на шиї для щастя (об’єктивна дійсність), а у символічному значенні
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(суб’єктивна дійсність) – обереги щастя хазяйки, з втратою яких втрачалася гармонія
духовного і матеріального буття їхніх носіїв: “Бабусине намисто, – мама їй. Та викладає
намистинки з коробки на стіл, нитку довгу з котушки відмотує. – Одного разу нитка розірвалася, вони й розкотилися, погубилися. Наче щастя відібрали… – Буде намисто. Бабуся казали – у кого коралі біля серця, того вночі зірка зігріє” [3: 15]. Це намисто від покоління до покоління було естафетою щасливого життя, тому смерть головних героїв не
могла перервати її. В епілозі донька колишнього чоловіка Олексія Ординського, Руслана
(до речі, вже наша сучасниця) випадково знаходить самотню червону намистинку (Підійшла до куща, відкинула граблями землю від коренів і раптом побачила серед сміття і
сухих гілочок нитку з самотньою червоною намистинкою. Руслана всміхнулася, підняла.
Зав’язала на шиї. Торкнулася намистинки і несподіваним для самої себе рухом притисла
її до грудей… Він хотів сказати щось одне, але раптом побачив червону намистинку на
Русланиній шиї. Закашлявся. – Ти хто? – запитав глухим від хвилювання голосом. – Руслана, - відповіла з викликом. – Складно! – всміхнувся скептично. – Давай простіше…Мо’
Руся? – Маруся? – розсміялася дівчина. – А ти… – Степан. Стьопа…) [3; 267].
Роман створено на фольклорному ґрунті: фразеологізм кров з молоком позначає здорову людину, а у романі заголовок молоко з кров’ю позначає нездорову – нездорову як?
духовно чи морально?!, об’єднує сюжетну лінію коралове намисто як символ вічної любові, яку коханий дарував своїй коханій. Тетяна Дігай зазначає: “У романі “Молоко з
кров’ю” – головні герої Маруся й Стьопа кохають одне одного з 12-ти років і до смерті,
але їм постійно заважають: географічно-політичні й військові обставини (події роману
охоплюють 1941–2007 роки), далекі й близькі родичі, заздрісні сусіди й вороги. Письменниця майстерно конструює сюжет. Інтрига до інтриги: весілля Марусі з першим парубком на селі Олексієм (от уже й необхідний любовний трикутник!), одруження Степана
і, як наслідок, кохання Марусі й Степана набуває рис таємничості: “Більше – не розлучалися. Настороженими стали, обережними, таїлися, як ті партизани, і, здавалося,
нікому й ніколи у Рокитному не спаде на думку, що рудий Стьопка-німець і горда румунка
Маруся тільки й живуть, що день до ночі, бо вночі, хай раз на тиждень чи навіть на
місяць, він таки обдурить усіх на селі й непомітно, як найдосвідченіший шпигун, підкрадеться під Марусине вікно. А вона вже чекатиме…”… Разок намиста об’єднав події
роману в коло, тому Пролог та Епілог читати найцікавіше” [4].
Як ми розуміємо із прочитаного роману, автор акцентує увагу саме на тому, що це
лише перші паростки нового кохання, яке об’єднала червона намистинка, такого схожого
на описаного раніше, що навіть імена нових героїв такі ж самі – Маруся і Степан (це у
вузькому значенні), а в широкому автор таким чином символізує відродження добробуту
українського села, яка у наш час зовсім занепало через економічний кризи в Україні (як
об’єктивна причина) і повернення до власне українських коренів Руслани, доньки українського бізнесмена Олекси Ординського, який виїхав і живе за кордоном, символізує
можливий варіант відродження економіки України через молоде покоління різних соціальних прошарків (суб’єктивна причина).
В анотації до роману “РАЙ.центр” сказано: “Помешкання в центрі мегаполісу, навчання в престижному виші, роман з багатієм – для провінціала то межа успішності,
ніби опинитись у центру раю! Заради цього можна поступитися принципами, сховати
гордість, збрехати… Але чи є в твоєму раю – у орендованому одязі, у шикарних офісах
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та автівках представницького класу – безгрішні душі? Бо тільки безгрішна душа зможе побачити двох вояків гетьмана Петра Дорошенка, які прибули через 340 років, щоб
відшукати РАЙ.центр” [5]. Отже, заголовок, як завжди ілюзійний, двозначний: РАЙ.
центр – це районний центр цивілізованого світу, чи скоріше всього РАЙ.центр – це рай
на сучасній Землі, який так довго шукали побратими Свиря з Микишкою?!
Конструктивний принцип стилю – художньо-образна конкретизація. Герої всіх чотирьох романів – є тим цілим, який згуртовує коло себе інші частинки, з яких письменниця
складає сюжет кожного наступного роману. Вони не застиглі у своєму розвиткові – герої
усіх чотирьох романів є перманентні: від позитивних вони перероджуються в негативні
і навпаки.
Наприклад, героїня роману “Мати все” Ліда на початку роману прекрасна душею
дівчина, яка закохалася в нерозвиненого морально Стаса, сприймається нами у світлих
тонах, ми з неї співпереживаємо, але з часом вона стає байдужою жінкою, яка відсторонюється від інших людей, втрачає “все”, чим раніше так цінувала: брата Платона, матір
Іветту, чоловіка Стаса.
Чотири романи на різні теми об’єднує один лейтмотив – все це відбувається у сучасній Україні, з нами, не важливо чи це Київ, чи Шалівка, тому вона перший і четвертий
роман об’єднує географічно: Платон Вербицький – дивакуватий юнак, знаходить своє
місце саме у спаленій Шанівці (бере донечку Платона на виховання до себе, бо сестра
відмовляється від племінниці… вона хоче бути єдиною Вербицькою… посісти місце
Іветти…).
Слово функціонує у художньому творі не стільки як слово-поняття, скільки як словозображення. Оскільки це зображення не випадкове, а пропоноване автором як частина
цілого художнього образу, можна говорити про слово-образ. Художнє мовлення збуджує
уяву читача, його можна репрезентувати, майже відчути. Яскравою ілюстрацією словаобразу є назва останнього роману: Люко Дашвар “Мати все” – автор використовує полісемію цього словосполучення, щоб заставити нас подумати над такими тезами: мати все
– це володіти ситуацією, грошима, людьми… а потім раптом все втратити… а, можливо,
мати все – мати (матір) головної героїні Іветта – все для родини, особливо для Ліди, вона
пізніше так само стане лікарем-хірургом, тому що Іветта Андріївна володіла ситуацією
завдяки тому, що вміла маніпулювати донькою, сином, чоловіком, зятем та іншими людьми, з якими перетиналися її життєві стежки.
Останній роман найскладніший у сенсі контексту, тому що починаючи від заголовка
і закінчуючи епілогом (традиційним для авторки!), звучить лейтмотивом теза: “Людина
за будь-яких обставин повинна не втрачати людяності, бо тоді її заповнює пустота та
байдужість – найбільше лихо цивілізованого світу!”. Останнє речення епілогу цьому підтвердження: “А портьє готелю, у кому оселилася фрау Вербицька, щовечора з тривогою
вклякав біля дверей її номера і прислухався, бо час від часу з-за дверей долинали придушені ридання, і, спираючись на багаторічний досвід роботи і знання людської психології,
молив Бога тільки про одне: якщо фрау Вербицька і надумає накласти на себе руки, хай
зробить це не на його зміні” [1: 333].
Принцип художньо-образної конкретизації виявляється через активне використання лексики конкретного значення і конкретизацію (іноді за допомогою уособлення) аб421

страктних слів, метафоризацію та інші типи семантичного переносу, тонке врахування
граматичної семантики (наприклад, відтінків значень дієслівного виду або часу), опорою
на фонетичну семантику мовних одиниць. Образ вимальовується також за рахунок передачі емоційного сприйняття предмета мовлення автором або персонажем художнього
твору. В образному плані можуть виступати не тільки лексичні одиниці, засновані на
переносі значення. Будь-яка нейтральна мовна одиниця за допомогою специфічної організації контексту може бути залучена до єдиного естетичного організованого цілого і в
результаті набути образного значення, нового (художнього) змісту.
Марія Пентилюк пропонує студіювати стилістичні засоби будь-якого художнього
твору за такими параметрами: “Численні стилістичні явища міцно пов’язані з синтаксисом речення. В естетично-виразовому забарвленні мовлення великої ваги набуває його
синтаксична організація, за допомогою якої оформляються найрізноманітніші стилістичні колорити. Стилістичні ресурси й можливості синтаксису особливо великі, що пояснюється надзвичайною різноманітністю синтаксичних конструкцій, а також складністю речення як основної комунікативної одиниці вищого рівня мови. Функціонально-стилістична диференціація синтаксичних засобів перш за все пов’язана з найбільш
загальним розмежуванням: з одного боку – книжно-писемні, з іншого – усно-розмовні
синтаксичні форми і конструкції. Наприклад, прикметникові та дієприкметникові звороти, складні речення, періоди, градації, низка відіменних прийменників і сполучників,
деякі види зв’язку присудка, характерні для книжної мови, їх уживання надає висловлюванню книжного характеру. Неповні інфінітивні речення, багато еліптичних конструкцій, присудки, виражені інфінітивом, вигуки, переважно використовуються в розмовній
мові” [6: 1].
Ірина Чернова на прес-конференції так охарактеризувала популярність (всі її романи
бестселери!) своїх чотирьох романів: “У своїх текстах я використовую результати курсів сценарної майстерності – саме тоді я вперше замислилася про спосіб подачі інформації в ХХІ столітті. Адже важливо не просто щось розповісти. Важливо розповісти
так, щоб читач міг комфортно прийняти цю історію” [7].
Отже, дискурсивні дослідження романів Люко Дашвар здійснюються у специфічному українському культурному просторі, який має перехідний характер і піддається різноманітним культурним впливам.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКА
В данной статье рассматривается дидактическая целесообразность интегративного, культурологического, коммуникативно-деятельностного подходов к изучению
литературных произведений XIX века на факультативных занятиях по русской литературе. Концептуальной основой факультативов «нового поколения» стали общие
принципы отражения действительности в произведениях искусства, т. е. особый тип
образного видения мира и человека, определяемый в современном литературоведении и
методике преподавания литературы как художественный метод.
Ключевые слова: факультатив, культурологический подход, интеграция, смежные
виды искусства, художественный метод.
The didactic expediency of interconnected, cultural, communicative and active approaches
to investigate writing masterpieces of the XIX cent. while studying the Russian literature according to extra-curriculum program is discussed in this article. The conceptual basis of extracurriculum classes of «new generation» became the general principles of the reflection of the
validity in works of art i.e. a special type of figurative vision of the world and a person, defined
as an art method in modern literary criticism and the technique of teaching of the literature.
Key words: an extra-curriculum class, a cultural approach, interconnection, adjacent art
forms, an art method.
В 1967 году факультативные занятия впервые были включены в систему литературного образования школьников. Первоначально факультатив [фр. facultative < лат. facultas
– возможность] рассматривался как «необязательный (дополнительный) учебный курс
в школе или вузе, изучаемый по желанию» [1: 934]. В методике преподавания русской
литературы за ним закрепилось определение как одной из «промежуточных» форм внеклассной работы по предмету, тесно связанной с основным курсом.
С течением времени факультативные занятия начали утрачивать свои образовательные ресурсы: интерес к ним со стороны и учителей, и учащихся стал падать. Реанимиро© Лобан М.Г., 2011
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вать и открыть новые возможности этого средства «развития познавательных интересов
школьников, их способностей», средства «углубленного изучения одного из предметов
по выбору самих учащихся» пытаются современные ученые, методисты, педагоги-словесники [2: 226]. Воспитательный и обучающий потенциал литературы, способствующий социализации учащихся, приобщению их к культурным образцам и ценностям
прошлого, по мнению многих исследователей, может быть обеспечен особой системой
факультативных занятий «нового поколения». Культурологическая модель литературного образования, «основанная на аксиологическом (ценностном) подходе», может быть
сформирована на факультативных курсах через осмысление и эстетическое «проживание-переживание» детьми ценностей прошлых эпох и современности [3: 25].
Из прикладного, практико-направленного методического модуля, сфера факультативов сегодня переориентируется в область методологии: происходит изменение целеполагания данного вида учебных занятий, расширяются формы их проведения, пересматривается содержательный компонент. Из «переходного» вида учебных занятий факультативы перемещаются в особую образовательную систему «Урок-факультатив» и становятся
наравне с уроком литературы полноправным ее элементом (см. таблицу 1).
Таблица 1
Сопоставительный анализ качественных характеристик
факультативов в разных образовательных модулях
№ Критерии Факультатив как «проп/п
межуточная форма»
1.

2.

3.

4.
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Целевые
Углубление интереса к
установки предмету

Система
«Урок-факультатив»

Активизация познавательной деятельности через индивидуализацию и дифференциацию обучения;
развитие творческих способностей;
повышение качества знаний
Гуманизации;
Принципы Свободы выбора;
практической направлен- свободы выбора;
самоопределения;
ности
индивидуализации;
личностной ориентации;
практической направленности;
вариативности;
преемственности;
дифференциации на индивидуальном
(субъектном) уровне
Форма
Внутришкольная
Модель дифференцированного обучения;
внутришкольная;
межшкольная;
сетевая
Методы
Иллюстративные,
Исследовательский;
репродуктивные
метод проектов; проблемное обучение

5.

6.

Участие
в работе
факультатива
Мониторинг

Добровольное

Обязательное

–

+

На изменение методологической стратегии факультативных занятий по русской литературе нацеливает учителей и школьная программа. В ней заложен основной содержательный минимум литературного образования, установленный Министерством образования Республики Беларусь. Реально реализовать принцип вариативности в изучении
конкретных тем, показать жизнь и творчество отдельных писателей (не изучаемых монографически) в широком социальном и историко-культурном контекстах, представить
самые известные «имена» и произведения в неразрывном единстве с творчеством белорусских и зарубежных авторов – такова концептуальная основа факультатива «нового
поколения» – «Художественный образ в литературе, живописи, музыке» (для учащихся
9 классов) » (авторы-составители М. Г. Лобан, И. Л. Чернейко) [4; 5].
«Идея непрерывности литературного процесса, необходимость осознания историко-литературных тенденций, идейно-художественных влияний» заставила авторов обратиться к исследованию литературных направлений (методов), бытовавших в русской
культуре первой половины XIX века. Каждый из художественных методов – это история
«имен», это живой процесс переосмысления культурных традиций прошлого и выработка новаторских приемов изображения человека в художественном пространстве, это
периоды культивирования определенных идейно-эстетических доминант и вместе с тем
«бесконечный нравственный и философский поиск».
Культурная модель первой половины XIX века на факультативном курсе «Художественный образ в литературе, живописи, музыке» выстраивается с помощью эстетических категорий «художественный метод» и «художественное направление», выполняющих систематизирующую и интегрирующую функции [4; 5]. Каждый из методов, создавая свою картину мира и человека, исторически закрепляет идеалы своего времени и тем
самым подчеркивает их непреходящее значение.
Цель факультатива: расширить знания школьников о концепции мира и человека в
каждом из литературных методов и способах её художественного воплощения в литературных текстах первой половины XIX века и их интерпретаций в смежных видах искусства, совершенствовать возможности применения межпредметных и внутрипредметных
связей в эстетическом воспитании учащихся старших классов.
Дидактическая целесообразность интегративного подхода к изучению литературных
произведений обосновывается стремлением включить русскую классику первой половины XIX века в современную систему культурных ценностей, удовлетворить потребности учащихся в общении с лучшими образцами изобразительного, музыкального и
словесного искусства. Художественная интерпретация классического произведения в
глазах современных школьников становится источником обостренного интереса: возникает, по И. П. Павлову, «эффект отстранения», превращающий известное в «странное»,
а «познанное до конца» в объект новых размышлений. У подростков возникает желание
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сверить собственные представления о любимых героях с их живописными и музыкальными аналогиями, идентифицировать личностные переживания и жизненные идеалы.
В программе факультатива реализуется также коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий овладение учащимися следующими умениями:
– чтение, анализ и интерпретация художественных произведений;
– интерпретация произведений музыки и живописи на уровне концепции;
– сопоставление лучших образцов изобразительного, музыкального и словесного искусства;
– создание продуктивных устных и письменных высказываний (научных, литературоведческих, литературно-критических, искусствоведческих) на заданную тему;
– ведение диалога (полилога) на литературную тематику;
– написание исследовательских литературно-творческих работ.
Эффективность работы на данном факультативе во многом зависит, во-первых, от
выбора произведений, их идейно-эстетической значимости, тематического и жанровостилевого разнообразия и, во-вторых, от разумного сочетания различных приемов работы с художественным текстом: исторического экскурса, стилистического эксперимента,
различного рода сопоставлений, комментированного чтения, анализа сюжета, тематики,
проблематики, композиции, образной системы, языка художественного произведения.
Объектом исследования здесь являются художественные произведения и авторы, не
включенные программой в список для обязательного изучения. Интегративный характер
факультативного занятия позволяет не только выявить внутрипредметные типологические связи литературных монографических тем, но и расширяет возможности межпредметного изучения курса русской словесности XIX века. «Человеческое ядро искусства в
его историческом развитии и изменчивости» постигается учащимися через эстетические
категории «художественный метод» и «художественное направление» [6: 3].
Программа факультатива «Художественный образ в литературе, живописи, музыке»
связана с основными темами курса русской литературы девятого класса и служит их
творческим продолжением. Первый раздел «В начале было Cлово…» посвящен истории
древнерусской культуры, исследованию духовного наследия Древней Руси X–XII веков.
«XVII век – блистательный век Просвещения» (второй раздел) рассказывает школьникам
об особенностях развития классицизма как художественного метода, помогает увидеть
отличительные признаки западноевропейского искусства, раскрывает общественноисторические предпосылки возникновения русского классицизма. Третий раздел «Сие
к далекому стремленье…» знакомит учащихся с ролью романтизма в мировой литературе, живописи, музыке, показывает развитие романтических тенденций в творчестве
В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, Е. А. Баратынского. «Золотой век русской культуры»
(раздел четвертый) исследует реалистические признаки изображения действительности
в искусстве первой половины XIX века. Раздел пятый «Петр Великий бросил вызов России, а она ответила ему Пушкиным» посвящен изучению родословной поэта, ее творческому отображению в поэме «Езерский», стихотворении «Моя родословная», повести
«Арап Петра Великого». Интерес А. С. Пушкина «к чудесам немых искусств» позволяет
интегрировать на факультативных занятиях интерпретации многих пушкинских шедевров в изобразительном искусстве, скульптуре, музыке, кинематографе и др. Раздел шестой «Пускай истории страстей и дел моих хранят далекие потомки» раскрывает перед
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школьниками историю творческих и духовных исканий М. Ю. Лермонтова. Седьмой раздел «Нашим современникам открывается подлинный лик Гоголя как великого духовного
писателя России» знакомит современных старшеклассников с христианскими исканиями и духовными основами творчества Н. В. Гоголя.
Общие методологические подходы, заложенные в программе факультатива «Художественный образ в литературе, живописи, музыке», нашли свое отражение в структуре
дидактических материалов для учащихся, а также в методических рекомендациях для
учителей-словесников, которые включают примерное планирование и разработку развернутых конспектов уроков по сопоставительному изучению произведений русской литературы и живописи, музыки и кинематографа (межпредметные связи), по сравнительному анализу художественных произведений в рамках одной литературной темы (внутрипредметные связи), по исследованию основных принципов художественных методов
(классицизм, романтизм, реализм) в аспекте русско-белорусских взаимосвязей [4; 5].
Таким образом, в новых образовательных условиях организация факультативного
обучения меняет подходы к изучению литературных произведений, трансформирует порядок проведения занятий, их технологическое обеспечение и, как следствие, расширяет свои образовательные ресурсы. Сочетание коммуникативно-деятельностного, интегративного и культурологического подходов на факультативных занятиях повышает
уровень развития креативных способностей учащихся, воспитывает культуру устной и
письменной речи, формирует умения анализировать художественные явления с различных точек зрения. Грамотное сочетание разнообразных фронтальных, индивидуальных
и групповых видов заданий позволяет на факультативах не только заинтересовать школьников произведениями русской литературы, но и помогает сформировать общее представление об особенностях развития русской культуры в целом.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ
У доповіді теоретично обґрунтовуються і формулюються деякі закономірності
процесу іншомовної освіти, що забезпечують формування і розвиток полікультурної
особистості.
Ключові слова: полікультурна особистість, іншомовна освіта, міжкультурне спілкування, комунікація, культура, емічний, етичний, етнографічний підходи.
В докладе теоретически обосновываются и формулируются некоторые закономерности процесса иноязычного образования, обеспечивающие формирование и развитие
поликультурной личности.
Ключевые слова: поликультурная личность, иноязычное образование, межкультурное общение, коммуникация, культура, эмический, этический, этнографический
подходы.
The author analyses and defines the basic conformities of molding and developing a
multicultural personality in the process of intercultural communication.
Key words: multicultural personality, linguistics education, intercultural communication,
culture, ethic, ethnic and ethnological approaches.
Формирование и развитие современной поликультурной личности основываются
на закономерностях функционирования процессов иноязычного образования. В свое
время фон Гумбольдт отмечал, что «проблемы общения происходят от неспособности,
во-первых, понять, что иностранный язык, являясь одним из средств манифестации
культуры, представляет собой другой мир, а не другой способ отражения единственно
возможного мира, и, во-вторых, из-за неспособности преодолеть или осознанно препарировать влияние собственного мироощущения при общении на иностранном языке…»
[1: 39–40]. «Общение ─ процесс или процессы, осуществляющиеся внутри определенной социальной общности – группы, коллектива, общества в целом, процессы по своей
сущности не межиндивидуальные, а социальные. Они возникают в силу общественной
потребности, общественной необходимости» [2: 4]. Общение непосредственно обеспечивает взаимодействие, а оно, в свою очередь ─ коллективное действие, в нашем случае
иноязычное образование.
Вслед за М.С. Каганом, Б.Д. Парыгиным, мы рассматриваем коммуникацию как одну
из составляющих общения наряду с взаимодействием и взаимовлиянием людей друг на
друга [3: 59;4:148]. Понятийное поле коммуникации понимается как совокупность культурно-обусловленных концептов, нормативов и сценариев, которыми подсознательно
руководствуется носитель языка и которые можно зафиксировать в виде сетки прагматических пресуппозиций для освоения обучающимся [5: 124]. Даже при интенсивном и
всеобъемлющем, с точки зрения учебного процесса, изучении и «переживании» куль© Гец М.Г., 2011
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туры изучаемого языка, невозможно выработать у обучающихся навыки реакции на все
возможные жизненные ситуации. Этим обстоятельством обусловлена необходимость
овладения стратегиями и способами общения для достижения диалога культур.
В настоящее время способы общения рассматриваются как манифестации скрытой
системы культурных правил и ценностей [6:241]. В межкультурных исследованиях дискурса задача заключается в определении максим каждой культуры, а не в приложении к
ней максим, характерных для одной, например, восточной или западной коммуникации.
Англоязычная культура является низкоконтекстуальной, русскоязычная культура, напротив, является высококонтекстуальной. В процессе иноязычного образования необходимо
обращать внимание на ситуационные факторы, на их учет в процессе приписывания характеристик, свойств и причин (мотивов) происходящего. Как подтверждают результаты
исследований, носители высококонтекстуальных культур, будучи более чувствительными к контексту, ситуационным характеристикам, имеют тенденцию выявлять значение
поведения индивида опосредованным путем, расшифровывая значимые элементы ситуации. Носители низкоконтекстуальных культур тяготеют к прямолинейному, однозначному пониманию самого сообщения или невербального действия индивида [7:117].
Развивая и углубляя теорию обучения общению, Г.В. Елизарова рассматривает межкультурное общение
• как явление, отличное от коммуникации;
• как частный случай межличностного общения;
• как явление, основанное на этноцентризме;
• как явление, характеризующееся процессами атрибуции, состояниями неопределенности и тревожности [8: 115].
Главное отличие межкультурного общения (МКО) от типизированного межличностного общения заключается в функциональных особенностях анализируемых явлений [8:
122]. Многообразные функции межличностного общения в родной культуре (контактная,
информационная, побудительная, эмотивная, функция установления отношений, функция оказания влияния и др.) являются равноправными, различающимися только по характеру и целям [9: 14 – 15]. В процессе МКО функции организованы иерархично. Главенствующей является функция понимания: адекватное восприятие − понимание смысла
сообщения − взаимное понимание намерений, установок, переживаний, состояний.
Методология исследования межкультурного общения включает 3 различных способа рассмотрения: путем сравнения дискурсов различных культур, путем исследования
дискурса неносителей языка на иностранном языке, путем исследования и сравнения
дискурсов представителей различных культур, общающихся на неродном для каждого
из них языке международного общения [10:3].
Для продуктивного осуществления межкультурного общения участники должны
быть способны управлять своими эмоциями, обладать некой долей «эмоционального
мышления», которое позволит распознавать собственные чувства и эмоции и выражать
их приемлемым способом, вести самонаблюдение за формированием собственных представлений и эмоциональных реакций [8: 257]. Эмоциональное мышление, точнее интеллект, включает 4 фундаментальные способности: самосознание, способность владеть/
управлять собой, социальное сознание и социальные умения [11: 80].
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Возможность управления процессами развития личности заложена в концепции динамической функциональной структуры личности, разработанной К.К. Платоновым [12:
137 – 140 ]. В структуре личности он выделяет 4 взаимосвязанные подструктуры: направленность личности, включающую отношения личности, ее влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, убеждения; личный опыт, объединяющий
знания, навыки, умения, привычки (индивидуальную культуру или подготовленность);
особенности психических процессов как формы психического отражения: памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли; биопсихические (типологические) свойства – темперамент, характер, систему способностей, половые и возрастные
свойства личности. Для сравнения М.С. Каган рассматривает аксиологический, гносеологический, творческий, коммуникативный, художественный потенциал личности, соотносимые с ее направленностью [13:9]. В описанной им системе компонентов структуры
личности сбор, переработка и передача информации, механизмы управления деятельностью коррелируют с индивидуальными особенностями психических процессов по К.К.
Платонову.
Процесс обучения, опирающийся на мыслительные процессы, осознаваемые и бессознательные, ориентирован на синтез культурных аспектов (концептов) иноязычной
речи и их интерпретации в виде когнитивных схем. Г. Пальмер предложил назвать эмическим подход, основанный на точке зрения носителя данного языка на его структурные
элементы и на принципы, обусловливающие его использование в социокультурном контексте культурологической лингвистикой с целевой установкой на определение культурного компонента значения [14:36]. Этический подход заключается в приложении ко всем
культурам категорий объективно присущих им компонентов, позволяющих сопоставлять человеческое поведение, как вербальное, так и невербальное, в разных культурах.
В качестве такой постоянной может быть принята система ценностей, находящая свое
воплощение в любой культуре. Внутренний, или эмический, подход позволяет изучать
культурные явления по критериям, свойственным только данной конкретной культуре
[8: 168] .
Анализ природы феномена культуры и механизмов ее воплощения в языке убедительно продемонстрировал уникальность каждой культуры и продуктивность отказа от
процедуры сравнения как аналитического механизма. Однако познание культур с эмических позиций, т.е. с точки зрения их внутреннего устройства, с последующей релятивизацией культурных значений, как раз и состоит в том, что эти значения в большинстве случаев обладают столь различной природой, что являются несоизмеримыми. Эти
отношения можно только квалифицировать как качественно различные и пригодные в
уникальных условиях конкретной культуры [8:239].
Д. Хаймс сформулировал взаимосвязь языка и культуры, отметив, что этнография
говорения призвана заполнить пробел между тем, что обычно изучается исследователем
грамматики (т.е. структурой языка), и тем, что изучается этнографией (особенностями
культуры) [15:250]. Д. Хаймс привлек внимание к речи как к системе культурно-обусловленного поведения и к речевой деятельности языкового сообщества как объекту исследования. При изучении языке в положении «lingua franca» необходимо использовать
этнографический подход к установлению культурных ценностей собеседников [8:246].
При этнографическом подходе в условиях использования некоторого языка как средства
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межкультурного общения участники акта общения не нагружены стереотипами доминирующей культуры и имеют возможность установления уникального значения конкретного события, развивая свои представления о некоторой культуре индуктивным путем.
Г.В. Елизарова берет за основу семиотическое (знаковое) понимание культуры, при
котором все ее формальные проявления, включая речевую деятельность, отсылают носителей этой культуры к системе присущих ей значений. Конвенциональные культурные
значения, с одной стороны, кристаллизуются в ходе социальной практики, а с другой,
отражаются в ментальной реальности носителей культуры и обусловливают интерпретацию индивидами окружающей действительности. Однако культурные значения не замыкаются на мыслительных концептах, они обладают динамичной природой, связаны с
действительностью и существуют во взаимодействии с нею [8: 22].
Таким образом, закономерности функционирования процесса иноязычного образования, определяющие формирование и развитие поликультурной личности, могут быть
сформулированы в виде следующих взаимосвязанных положений. Иноязычная культура, представляющая собой содержание иноязычного образования (Е.И.Пассов), обеспечивает его целостность и непрерывность, являясь целостной и бесконечной в своем
развитии и в ее человеческом познании. Формирование и развитие поликультурной личности осуществляется исключительно в процессе межкультурного общения. Развитие
культур определяет развитие поликультурной личности через качественные изменения
в ее структуре.
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К ВОПРОСУ ОПИСАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Стаття присвячена опису фармацевтичної термінологічної лексики і виявленню
специфіки навчання іноземних студентів основного курсу фармацевтичної термінологічної лексики. Фармацевтична термінологічна лексика характеризується в статті за
належністю до галузі, за належністю до частин мови, за походженням, за особливостями структурної організації. Досліджено можливі шляхи оптимізації навчання іноземних студентів фармацевтичній термінологічній лексиці.
Ключові слова: фармацевтична термінологічна лексика, специфіка навчання іноземних студентів, шляхи оптимізації навчання іноземних студентів.
Статья посвящена описанию фармацевтической терминологической лексики и выявлению специфики обучения иностранных студентов продвинутого этапа фармацевтической терминологической лексике. Фармацевтическая терминологическая лексика
характеризуется в статье по принадлежности к отрасли, по принадлежности к частям речи, по происхождению, по особенностям структурной организации. Исследуются возможные пути оптимизации обучения иностранных студентов фармацевтической терминологической лексике.
Ключевые слова: фармацевтическая терминологическая лексика, специфика обучения иностранных студентов, пути оптимизации обучения иностранных студентов.
The article deals with the description of pharmaceutical terminological vocabulary.
The author also discovers the specificity of advanced level foreign students’ pharmaceutical
terminological vocabulary acquisition. In the article pharmaceutical terminological vocabulary
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is characterized by its belonging to the branch, and to the parts of speech, by its origin, and by
structure organization peculiarities. The author investigates the question of possible ways of
optimization of pharmaceutical terminological vocabulary teaching of foreign students.
Key words: pharmaceutical terminological vocabulary, specificity of teaching of foreign
students, ways of optimization of foreign students teaching.
В настоящее время одной из наиболее важных задач преподавания русского языка
как иностранного на продвинутом этапе обучения остается обучение языку специальности. Целью данной статьи является описание фармацевтической терминологической
лексики и выявление специфики обучения иностранных студентов продвинутого этапа
фармацевтической терминологической лексике.
Решение задач, вызванных новыми условиями подготовки специалистов высшей
квалификации для зарубежных государств, потребовало практического овладения русским языком как средством обучения специальности. Уже в 1957 году появилось методическое письмо, написанное Е.И.Мотиной [1], посвященное этой преподавательской деятельности. Через двадцать лет, в конце 1977 года в Баку был проведен международный
симпозиум «Язык специальности: обучение русскому языку студентов-нефилологов». В
настоящее время эта проблема находится в центре внимания теоретиков и практиков —
преподавателей русского языка иностранным студентам. Более того, профильность, то
есть связь обучения русскому языку с обучением специальности, стала одним из принципов самой методики преподавания русского языка иностранным студентам.
В.И.Кодухов отмечает, что «такие термины, как язык специальности, научный стиль,
специальная лексика (терминология) обозначают перекрещивающиеся понятия, называя сферу общения, вариант языка, компонент лексико-семантического яруса языка»
[2:6]. Важно при этом, считает В.И.Кодухов, «подчеркнуть другое: ни одно из названных
свойств языка не является предметом специального изучения со стороны иностранных
студентов (кроме, конечно, студентов и аспирантов-русистов: они изучают эти темы на
специальных занятиях, как и учащиеся, русский язык для которых является родным)»
[2:6].
Известный исследователь русской терминологии В.П.Даниленко писала: «Язык науки возник и развивался на базе общелитературного национального языка, поэтому,
естественно, основу языка науки составляет лексика, словообразование и грамматика
общелитературного языка, на принципах которых создаются лексическая, словообразовательная, грамматическая подсистемы языка науки» [3:11]. Это общетеоретическое
положение особенно характерно для терминосистем, отличающихся близостью лексической системе общелитературного языка, слабо отграниченных от словарного состава
других сфер языка, на начальных этапах развития которых не было еще отчетливо выраженной замкнутости профессионального словоупотребления. Как правило, это древние,
стихийно сложившиеся терминологии, включающие в себя огромное количество общеобиходной лексики (военная, сельскохозяйственная, строительная, естественнонаучная
и т.д.), в некоторых из них слова общелитературного языка составляют до 80% специальной лексики.
В иностранной аудитории такие терминосистемы полезно изучать в связи и на фоне
общелитературного языка, обогащая словарный запас студентов не только специальной,
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но и бытовой лексикой. Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров не раз отмечали, что в работе
над лексикой, в том числе и терминологической, надо исходить из того, что «общеязыковая семантика должна быть усвоена учащимися в полном объеме» [4:164]. Осуществлению этой задачи может способствовать презентация специальной лексики на фоне
общелитературной.
Изучение специальной лексики в аспекте русского языка как иностранного должно
вестись с опорой на готовые, существующие в общелитературном языке лексемы, словообразовательные и синтаксические модели, послужившие базой для номинации специальных понятий. Изучение мотивированности вторичных наименований (ономасиологический подход к терминологии), могущее оказаться особенно плодотворным, должно
вестись с опорой на первичные, как специальные, так и общелитературные значения.
Язык какой-либо специальности, в частности фармации, реализуется в языке науки
данной области знания. Язык науки реализуется в научной литературе во всем жанрово-стилистическом разнообразии текстов (письменная его разновидность) и в широкой
сфере профессионального общения. Интерес к проблемам развития терминологической
лексики, а следовательно, к функционированию отдельных терминосистем, чрезвычайно характерен для современной лингвистической литературы.
Терминологическая лексика представляет собой совокупность специальных наименований, объединенных в терминосистемы и состоящих из терминов. Терминосистема
— это совокупность терминов отдельной области знаний, которая составляет автономный сектор какого-либо национального языка, тесно связанный с профессиональной деятельностью. Термин — это специальное слово или словосочетание, принятое в определенной профессиональной сфере и употребляющееся при определенных условиях. Термин представляет собой словесное обозначение понятия, которое входит в систему понятий определенной области профессиональных знаний. Термины составляют главную
специфику языка науки, ее наиболее информативную часть. Именно термины делают
лексический состав языка науки принципиально отличным от общелитературного языка.
Каждый термин имеет свою дефиницию. Дефиниция термина (точное научное
определение) дает общее представление об объекте наименования (он может быть как
конкретным, вещественным, так и абстрактным образованием), одновременно устраняя
возможную неоднозначность, свойственную одноименному слову общелитературного
языка.
Фармацевтическая терминологическая лексика (далее ФТЛ) представляет собой значительный пласт специальной лексики. Основу ФТЛ составляют общеупотребительные
слова. При этом, как и всякая терминология, ФТЛ обладает специфическими чертами.
Таким образом, анализ ФТЛ позволяет проследить общие закономерности развития современного русского языка, а также может способствовать выявлению особенностей и
закономерностей развития терминологической лексики в составе современного русского
языка. Обращение к ФТЛ как к предмету исследования вызвано также практической необходимостью: данная терминология рассматривается в аспекте ее изучения в иностранной аудитории.
Студенты нефилологических вузов прежде всего изучают учебники и учебные пособия по профилирующим и специальным дисциплинам. Именно поэтому возникает
необходимость описания лексики научной литературы подобного рода. Поскольку важ434

нейшим компонентом научной лексики является терминология, постольку усвоение студентами наиболее употребительных терминологических единиц во многом способствует
формированию логико-понятийного аппарата специальности и вместе с тем овладению
языком специальности.
При анализе ФТЛ мы ориентировались в первую очередь на сферу функционирования терминов в учебных фармацевтических текстах, а не на сферу их фиксации —
терминологические словари. В последнее время лингвисты убедительно пишут о необходимости изучения терминов в реальных научных текстах, что позволяет, например,
точнее определить границы терминологических единиц. В терминологические словари,
как правило, не включаются многословные терминосочетания. Авторы же ряда работ доказывают обоснованность отнесения многокомпонентных сочетаний в разряд терминов.
В составе ФТЛ, представляющей собой гетерогенную систему, выделяются два
основных пласта — межотраслевая и узкоспециальная терминология. Существование
межотраслевой терминологии обусловлено тем, что фармацевтическая отрасль функционирует в тесной взаимосвязи с многими другими научными и производственными
отраслями, в силу чего ФТЛ развивается не изолированно, а в непременной связи с терминосистемами других научных сфер.
К межотраслевой терминологии относятся: 1) общенаучные термины (закон, строение, центр, система, состояние, наблюдение, эквивалент); 2) общетехнические термины
(формула, процесс, объем, максимум); 3) термины других наук: а) медицины — клинические термины (экзогенная гипоксия, люмбаго, гепатит вирусный, склеродермия системная); б) механики (кинематика, статика, динамика, амплитуда); в) физики (излучение,
температура, энергия); г) математики (логарифм, дифференцирование, интеграл, константа); д) химии (катализатор, кислота, молярность); е) ботаники (корень, плод, почки);
ж) экономики (ненормированный рабочий день, объем производства, дисциплинарная
ответственность).
К узкоспециальной терминологии (собственно фармацевтическим терминам) относятся: 1) фармакологическая номенклатура: названия фармакологических групп
(β-адреноблокаторы, аналептики, анальгетики, антисептики, спазмалитики); 2) номенклатурные названия лекарственных препаратов (окспренолол, цианокобалабин, аспирин, нистанин); 3) стандартные рецептурные формулировки (Возьми. Смешай. Пусть
образуется свечка. Выдай такие дозы числом 12. Обозначь); 4) фармакогностическая
терминология: а) названия растительного сырья и продуктов его первичной обработки
(листья крапивы, корень солодки, цветки ромашки, плоды боярышника, трава чистотела,
эфирное масло, алкалоид, флавоноид); б) названия животного сырья и продуктов его
первичной обработки (жир свиной очищенный, прополис, пчелиный яд, змеиный яд,
рыбий жир); 5) терминология фармацевтической химии (флуфеназина энантат, доксорубицина гидрохлорид, йодовая кислота); 6) технологическая терминология: названия
форм лекарств (эмульсия, настойка, отвар, сбор, порошок, пудра, суспензия), галеновых
препаратов (эрготал, эрготамина гидротартрат, фламин), производственных и аптечных
процессов и операций (дистилляция, экстракция, сублимация, хроматография).
Термины ФТЛ могут быть разными частями речи. Грамматическим фондом терминосистемы фармацевтической отрасли являются знаменательные части речи: 1) существительные (ланолин, кислота, оксид, желток, жасмин, раствор); 2) прилагательные:
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а) образованные от существительных-терминов (белковый, липидный, кислотный,
кристаллический, спиртовой); б) заимствованные как собственно прилагательные для
терминологической номинации (эндокринный, обструктивный, бинарный, дифференциальный); 3) наречия (оптично, бактерицидно, типологично, электрографично); 4) глаголы (образованные от существительного-термина: анализировать, дифференцировать,
очищать); 5) деепричастия (образованные от глагола с терминологическим значением:
очищенный, гранулированный, высушенный).
В рассматриваемой терминологии используется несколько способов номинации специальных понятий. При этом специфика ФТЛ состоит в активном использовании слов
общенародного русского языка (в особенности общеупотребительных слов) в качестве
терминов.
В работе на ФТЛ в иностранной аудитории преподаватель русского языка должен
прежде всего раскрывать семантику терминологизировавшихся слов общего языка, так
как, с одной стороны, они являются основой данной терминологии, а с другой, — вызывают наибольшие затруднения при усвоении их иностранными студентами. Переход
общеупотребительных слов в ФТЛ сопровождается некоторыми изменениями в лексических значениях, что, в свою очередь, влечет за собой и изменение лексико-грамматических связей с другими словами.
Лексические значения терминологизировавшихся слов обладают во многом теми же
характеристиками, что и лексические значения «обыденных» слов. При этом лексические значения терминов отличаются в некоторой степени своей сигнификативной частью, поскольку научные понятия, заключенные в них, отражают итог человеческого познания на определенном этапе развития науки. Этим обусловлено появление добавочных
сем в дефинициях терминов, за счет которых и выражаются более углубленные научные
представления о действительности.
В ФТЛ используются иноязычные термины и слова как способ номинации специальных понятий. По происхождению выделяются такие типы терминологических наименований: 1) слова-термины русского происхождения (отвар, настойка, присыпка); 2)
слова-термины заимствованные, большинство из которых являются интернациональными терминами (массаж, компресс, крем, гель, гранула, капсула, эликсир, эмульсия, спирт,
бальзам, стерильный, медицинский).
По своему составу фармацевтические терминологические образования делятся на
такие виды: 1) простые — одна основа (спрей, пластырь, капли, горчичник, фурацилин,
таблетка, микроб, атом); 2) сложные — две основы и более (высококонцентрированный,
терамицин, тиамин-хлорид, витамин, шприц-тюбик, азотобактерия); 3) составные — два
слова и больше (эфирное масло, аэрозольная система, солевая ванна, теплый компресс,
желатиновая капсула); 4) абревиатуры (БАД — биологически активная добавка, УДФ —
уродин-дифосфат, ЛФД — лекарственные формы для детей).
Следует отметить, что вышеназванные составные термины, являющиеся одним из
способом номинации специальных понятий, получили широкое распространение в ФТЛ.
Иностранные студенты испытывают затруднения при усвоении терминосочетаний, поэтому важно определить, насколько выводимы значения составных терминов ФТЛ из
значений их компонентов.
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Значительный слой в фармацевтической терминосистеме составляют термины-эпонимы — терминологические образования, в состав которых входят собственные имена людей (раствор Люголя, жидкость Бурова, капли Боткина, бальзам Шостаковского,
микстура Карташова, мазь Вишневского, паста Лассара, таблетки Кармановой, шкала
Цельсия).
В работе над фармацевтической терминологической лексикой преподаватель русского языка должен прежде всего уделять особое внимание терминологизированным словам
общего языка, так как они составляют основу данной терминологии и, кроме того, вызывают наибольшие затруднения при усвоении их иностранными студентами.
Задача преподавателя русского языка заключается в том, чтобы обучить иностранных студентов языку профессионального общения, помочь им освоить терминологию
специальности и письменную и устную профессиональную речь. Иностранные студенты должны овладеть умениями и навыками свободно читать научную и учебную литературу, говорить и писать по-русски на специальную тему, слушать и записывать лекции
по специальности. На занятиях по русскому языку формируется языковая база обучения
специальности, развивается не только языковая способность иностранных студентов, но
и их языковая активность — коммуникативная компетентность.
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