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УДК 81’37(045)
Мартысюк Н.П.

(Минск, Беларусь)

СемантиКо-прагматичеСКие поКаЗатеЛи  
ЭффеКтивной КоммуниКации

У статті здійснено аналіз існуючих підходів до визначення ефективної комуніка-
ції. Природу ефективної комунікації розглянуто в аспектах продукування i смислового 
сприйняття мовлення.

Ключові слова: ефективна комунікація, ідеальна комунікація, комфортна комуніка-
ція, конфліктна комунікація, перлокуція-пояснювання, перлокуція-оцінювання, перлоку-
ція-інтерпретація, семантика повідомлення/тексту.

Статья представляет собой анализ существующих подходов в определении эффек-
тивной коммуникации. Природа эффективной коммуникации рассматривается в аспек-
тах порождения и смыслового восприятия речи.

Ключевые слова: эффективная коммуникация, идеальная коммуникация, комфорт-
ная коммуникация, конфликтная коммуникация, перлокуция-объяснение, перлокуция-
оценка, перлокуция-интерпретация, семантика сообщения/текста.

The article represents the analysis of different approaches to the definition of effective com-
munication. The nature of effective communication is considered in the aspects of production 
and sense perception of speech.

Key words: effective communication, ideal communication, comfort communication, con-
flict communication, perlocution-explanation, perlocution-evaluation, perlocution-interpreta-
tion, text/message semantics.

В статье нам бы хотелось рассмотреть некоторые проблемы, возникающие при тер-
минировании степени результативности речевого взаимодействия. С этой целью мы на-
мерены дать наше представление об эффективной коммуникации в аспектах продуциро-
вания и смыслового восприятия речи. 

Прежде всего обратим внимание на те факторы, которые оказываются ответствен-
ными за прагматическую и семантическую эффективность коммуникации. Под прагма-
тической эффективностью коммуникации мы понимаем способность универсальных 
уровней иллокутивной силы – субъективности, адресности, мотивированности и интен-
циональности речи – содействовать адекватному восприятию сообщения. В то же время 
эти прагматические уровни трактуют показатель иллокутивной силы как семантическую 
единицу, которая на уровне сообщения ответственна за эффективность взаимодействия 
субъектов-говорящих, при условии, что те правильно оценили все составляющие инте-

фіЛоСофіЯ мови і КуЛЬтури
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ракции. Таким образом, под семантикой сообщения следует понимать способность со-
общения производить заданный эффект на адресата.

Не имея возможности дать подробный обзор работ по вопросам, связанным с эффек-
тивной коммуникацией, ограничимся обсуждением лишь того принципиально важного 
для нас факта, как синонимичность понятий ‘эффективная коммуникация’, ‘успешная 
коммуникация’, ‘оптимальная коммуникация’, ‘адекватное восприятие’, ‘понимание’, 
‘взаимопонимание’ как понятий, символизирующих положительный исход речевого 
общения, в смысле – не приводящий к конфликту. Настаивая на том, что степень резуль-
тативности общения (положительная или отрицательная) явно шире положительного 
исхода коммуникации, мы разводим понятия эффективной коммуникации и прочих, ука-
занных выше. К тому же, опираясь на собственные исследования, мы можем утверждать, 
что как конфликтная, так и неконфликтная коммуникация могут привести к совершенно 
противоположным результатам: конструктивному и деструктивному соответственно, и 
даже к нулевому [1].

Вопрос об эффективной коммуникации, в частности, анализ ее закономерностей и 
систематизации правил, трудно отнести к числу малоразработанных: традиционно от-
счет ведется от античных времен и аристотелевской концепции риторики (см. подроб-
ный обзор у Г.Н. Третьяковой [2]). Однако, как представляется, современным подходам 
к определению эффективности коммуникации не достает единства в понимании базовых 
терминов, являющимися близкими, но не тождественными, и комплексного учета факто-
ров, влияющих на исход общения. Здесь мы согласны с Е.В. Клюевым, который считает, 
что при анализе эффективности общения нередко абсолютизируется показатель дости-
жения целей коммуникантов и не учитывается ряд экстралингвистических факторов [3].

Таким образом, попытка постичь природу этого явления неизбежно приводит к по-
становке вопроса: Какой аспект коммуникации изучается: порождение или смысловое 
восприятие? Ясно, что прежде всего – аспект речепроизводства, поскольку фактор субъ-
екта-говорящего, инициатора общения, более доступен наблюдению и интерпретации, 
чем фактор слушающего, как с позиции интерпретатора текста, так и с позиции участни-
ка общения. Что же тогда представляет собой эффективная речь говорящего? Это речь, 
как нам известно, при помощи которой автор добивается поставленной цели. Соответ-
ственно, с точки зрения говорящего под эффективностью общения исследователи пони-
мают положительный исход коммуникации (в терминологии Дж. Л. Остина, ‘гладкий’, 
‘успешный’ [4: 32]). Уже сразу интуитивно видна ограниченность данного мнения. “По-
ложительный, – как указывает словарная дефиниция, – это “заслуживающий одобрения, 
полезный и существенный” [5: 555]. Иными словами, полученная информация всегда 
должна быть одобрена адресатом и интерпретирована как полезная и необходимая. 
Назовем такую коммуникацию идеальной. Но так ли это на самом деле? Какова доля 
идеальных, с точки зрения субъекта-говорящего, эпизодов общения в отдельно взятом 
законченном, цельном и связном знаковом образовании, например, в художественном 
тексте как проекции реальной действительности? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос мы провели небольшой эксперимент. Ма-
териалом послужили два наугад отобранных англоязычных рассказа разного объема, 
изобилующие интерактивными эпизодами: E. Gilchrist “The Stucco House” (0,5 п.л.) и 
S. Dobyns“So I Guess You Know What I told him”(0,7 п.л.) [6]. 
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Для начала уточним, что мы понимаем под идеальной коммуникацией. Это, как ми-
нимум, диалогическое единство, состоящее из двух реплик, в котором семантика вы-
сказывания инициатора общения ориентирована на активное ответное понимание со 
стороны адресата. То есть говорящий сразу, а не посредством манипуляций вербальны-
ми стратегиями, добивается поставленной цели. Например: “I want a Coke,” Teddy said. 
“I’m thirsty.” – “Okay,” Eric answered. “I’ll get you one.” Eric went back into the house and 
reappeared carrying a frosty bottle of Coke with the top off [6: 32]. Пример ясно показывает, 
что цель говорящего (‘удовлетворить жажду’), выраженная стратегией просьбы (‘хочу 
кока-колу, хочу пить’) достигнута сразу же – адресат, эксплицируя стратегию согласия, 
выполнил просьбу и принес напиток. Подобные интерактивные эпизоды немногочис-
ленны и составляют по 1% от выборки в каждом из рассказов.

Однако в 57% достижение поставленной цели требует преодоления ряда таких пре-
понов, как получение неполной или неточной ответной информации, желание адреса-
та продолжить разговор. Здесь достижение поставленной цели заключается в умении 
говорящего правильно выстроить свою стратегию (или стратегии), а слушающего – 
оправдать ожидания говорящего. Назовем такую коммуникацию комфортной. 41,7% 
случаев достижения поставленной цели требуют от говорящего особого искусства ма-
нипулировать вербальными стратегиями. Это так называемые случаи проявления ре-
чевого конфликта, когда адресат вербально демонстрирует случаи либо непонимания, 
либо недопонимания, либо сверх понимания сказанного, что выражается в разного рода 
коммуникативных неудачах: уточнениях в виде переспросов, перебиваниях и прочих 
вплоть до открытой вербальной агрессии. В литературе этот вид коммуникации имену-
ется конфликтным. И только 0,3% (в одном из исследуемых рассказов) свидетельствует 
о том, что коммуникация не состоялась, т.е. на реплику-стимул не последовало никакой 
ответной реакции. 

Представим схематично наши рассуждения относительно эффективной коммуника-
ции, где субъект-говорящий добивается поставленной цели:

           –                         и                      + 

 конфликтная  идеальная  комфортная

‘и’ – показатель идеальной коммуникации;  
‘–’ – показатель конфликтной коммуникации;  
‘+’ – показатель комфортной коммуникации

Рисунок 1 - Схема эффективной коммуникации в аспекте речепроизводства

Данная схема позволяет заключить, что эффективная коммуникация в аспекте про-
изводства речи представляет собой родовую категорию по отношению к категориям 
идеальной, конфликтной и комфортной, где комфортная, т.е. успешная, оптимальная, 
положительная, – мерило благоприятной речевой активности, проявляемой адресатом. 
Исследователи, таким образом, упускают из поля зрения конфликтную коммуникацию, 
которая, как показывают наши данные, также располагает стратегией (стратегиями) 
целедостижения. К тому же и комфортная, и конфликтная интеракции представлены в 
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нашем эксперименте приблизительно одинаковыми показателями (57% и 41,7% соот-
ветственно). Следовательно, эффективную коммуникацию в аспекте производства речи 
можно определить как достижение желаемого результата, т.е. прогнозируемой перлоку-
ции. Степень желаемого результата может варьировать по оси ‘плюс’ и ‘минус’ относи-
тельно идеального речевого события.

Представление об эффективной коммуникации в аспекте речепроизводства неизбеж-
но предполагает наличие получателя речи, а в терминологии М.М. Бахтина – консти-
тутивной единицы диалогических отношений, или ответного понимания [7: 304–306], 
которое может проявляться вербально, невербально и вербально-невербально. Исходя 
из того, что вербальная коммуникация является непременным условием экспликации от-
ветного понимания, то за основу рассмотрения этой категории мы берем интерактивные 
процессы приема и переработки вербальной информации. А поскольку невербальная и 
вербально-невербальная манифестации ответного понимания не входят в задачи данной 
работы, то ограничимся лишь общеизвестными примерами этих проявлений понимания: 
в знак приветствия мы можем либо кивнуть, либо кивнуть и произнести: “Здравствуйте”. 

Начнем с того, что мы квалифицируем ответное понимание как индекс опознания 
вербализованного коммуникативного намерения адресанта. Заметим также, что еще 
В. фон Гумбольдт и А.А. Потебня, размышляя по поводу апперципирующей способно-
сти языка, поднимали вопрос об эффективном или адекватном восприятии сообщения в 
виде речевых процедур объяснения, интерпретации и оценки, которые складываются не-
посредственно в ходе реального общения. Таким образом, можно утверждать, что ответ-
ное понимание проявляется в виде следующих перлокуций: объяснения, интерпретации 
и оценки – маркеров эффективно воспринятого сообщения. А точнее, речемыслитель-
ных процедур “осмысления текстов и иных объектов знаковой и незнаковой природы” 
[8: 26], придающих целостность смысловому восприятию речи. Наш анализ проявлений 
ответного понимания в виде перлокуций объяснения, интерпретации и оценки, проте-
кающих в режиме реального времени (в соответствии с принципом единства времени, 
места и действия) позволяет определить их как речевые события, актуализирующие 
смысловые образы полученной информации, однако в разной степени. Если объясне-
ние можно рассматривать как “пассивный” речевой процесс истолкования семантики 
полученного сообщения, то есть как способ адекватного вербального воспроизведения 
коммуникативной установки говорящего, то интерпретацию и оценку – как речевые про-
цессы творческого истолкования семантики воспринятого сообщения, различающихся, 
тем не менее, степенью интеллектуально-мыслительной и познавательной деятельности. 
Так, под интерпретацией мы понимаем умозаключение, выстроенное на основе воспри-
нятой информации и “пропущенное через предшествующий опыт” адресата [9: 93], а 
под оценкой – понятие более высокого порядка: умозаключение, выстроенное на осно-
ве сравнения полученного сообщения с некоторыми социальными нормами, связанными с 
прагматическим содержанием языкового знака. Иными словами, оценка – это истолкование, 
регулируемое не только структурой проблемной области и коммуникативными целями, 
но и иерархиями ценностей, культурными, этническими и социально-психологическими 
императивами. Получается, что и объяснение, и интерпретация, и оценка выступают не 
только как элементы речевого взаимодействия, демонстрирующие ответное понимание, 
но и как локуции, синтезирующие все уровни коммуникативной компетенции адресата, 
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в которых вырабатывается интенция действовать согласно со своими интересами и инте-
ресами партнера по коммуникации. Поэтому, анализируя эффективность коммуникации 
в таком ключе, мы считаем правомерным расценивать взаимопонимание, недопонима-
ние или сверхпонимание как стратегии достижения желаемого исхода коммуникации. 
При этом взаимопонимание и эффективная коммуникация – понятия хоть и синонимич-
ные на уровне иллокуции, поскольку предполагают целеполагание, однако на уровне 
перлокуции, учитывая различные степени выражения ответного понимания, не взаимо-
заменяемые.

Итак, коснувшись по преимуществу отдельных проявлений эффективности комму-
никации с позиций ее участников, мы, как и многие наши предшественники, приходим 
к выводу, что она – намеченный результат коммуникативного взаимодействия. А вопло-
щенный в тексте сообщения семантико-прагматический потенциал взаимодействия, по 
меньшей мере, двух речемыслительных сознаний позволяет оценивать ее и как прогно-
зируемый исход, и как корректную интерпретацию интенционального состояния собе-
седника в виде речевых действий объяснения, интерпретации и оценки.
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інКонгруентніСтЬ верБаЛіЗації Смерті і реаЛЬного СтавЛен-
нЯ до неї у період піЗнЬого геронтогенеЗу

Стаття присвячена дослідженню проблеми ставлення індивідуума до особистої 
природної смерті та сприйняття небуття особистого буття в завершальному періоді 
геронтогенезу (85-109 років). 

Ключові слова: геронтогенез, «віртуальна буферна зона» між життям та особис-
тою смертю, інконгруентність вербалізації і реального бажання смерті, психологічний 
анабіоз.

Статья посвящена исследованию проблемы отношения индивидуума к личной есте-
ственной смерти и восприятие небытия личного бытия в завершающий период герон-
тогенеза (85-109 лет).

Ключевые слова: геронтогенез, «виртуальная буферная зона» между жизнью и лич-
ной смертью, инконгруэнтность вербализации и реальности желания смерти, психоло-
гический анабиоз. 

The article covers the problem of a human’s attitude to natural death and perception of 
individual being in the final period of herontogenesis (85-109 years old).

Key words: gerontogenesis, “virtual buffer zone” between life and personal death, 
incongruence of verbalization and the reality of a death wish, psychological anabiosis. 

Європейська тенденція до збільшення тривалості життя й старіння населення по-
требує вирішення багатьох проблем, одна з яких – мінімізування специфічних змін в 
емоційній сфері людини пізнього геронтогенезу. Особливість пізнього геронтогенезу по-
рівняно з іншими періодами онтогенезу людини полягає в тому, що його прерогативою, 
крім підбиття підсумків свого життя, є очікування індивідуумом його природного завер-
шення. Таким чином одним з деструктивних чинників емоційного стану старої людини 
є усвідомлення  неминучості втрати особистого буття, виняток – очікування смерті в 
контексті «порятунку» від проблем.  Страх перед смертю закладений у самій природі 
людини, корениться у глибинах її психіки і знаходить різні змінені форми в кожному 
конкретному періоді онтогенезу людини. У міру наближення індивідуума до генетично 
детермінованої межі життя і смерті думки про неї набувають домінантного характеру, 
впливаючи на якість життя, сприяючи трансформації психологічних переживань у со-
матичні проблеми. 

Незважаючи на відомий силогізм «Всяка людина смертна, Сократ людина, отже, Со-
крат смертний» і сентенцію memento mori, актуальність якої зумовлена еластичністю 
межі життя/смерть, у свідомості індивідуума до певного періоду існує невідповідність 
знання та усвідомлення неминучості особистої смерті. «Гіпотетичному» характеру осо-
бистого небуття сприяє віртуальна «черга» на смерть, яка складається з представників 
старшого покоління, що живуть. Існування «черги» сприяє формуванню психологічного 
©  Коваленко-Кобилянська І.Г., 2011
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захисту індивідуума незалежно від того, відбувається це на усвідомленому чи неусві-
домленому рівні. Для визначення цієї особливості ми запровадили термін «віртуальна 
буферна зона» між життям та особистою смертю. У завершальному періоді онтогенезу 
природна відсутність «віртуальної буферної зони» сприяє активізації думок про смерть, 
незалежно від того, вербалізовані вони чи ні. Поширеним є переконання, що смерті бо-
яться ті представники геронтогенезу, які не прийняли старість як один з етапів життя. 
Таке твердження не відображає всіх аспектів психологічної проблеми. 

Звичайно людині складно безболісно сприймати власне старіння, наповнене фізич-
ним або/і когнітивним згасанням, яке є індикатором природного завершення життя. У 
той період, коли індивідуум психологічно наближається до потенційно генетично детер-
мінованої для нього межі життя і смерті, в його свідомості може відбутися певна транс-
формація, в результаті якої комплекс невирішених проблем можна зобразити у вигляді 
переверненої піраміди, основою якої є смерть. Зважаючи на те, що поведінка індивіду-
ума в пізньому віці значною мірою детермінована усвідомленням небуття особистого 
буття, на наш погляд, необхідно конкретизувати формулювання «прийняття старості як 
етапу життя» поняттям «старість – період формування адекватного ставлення до осо-
бистої природної смерті». Таким чином, провідною діяльністю, яка визначає розвиток 
особи в пізньому геронтогенезі, є робота, спрямована на прийняття факту особистої 
смерті. Зміна ролі провідної діяльності перешкоджає формуванню суспільно цінного 
психологічного новоутворення – адекватного ставлення до особистої природної смер-
ті. Натомість можлива демонстрація егоїзму і його крайнього прояву – егоцентризму, 
з яким часто асоціюють старість. Франческо Петрарка точно передав суть адекватного 
сприйняття смерті: «…налаштувати душу на любов до кінця; адже насправді, що є благо-
роднішим, аніж навчитися охоче робити те, що насильно все одно доведеться зробити? 
Коли душа навчиться не боятися порожніх речей, природні любити, а неминучі навіть 
бажати, вона безтурботно і бадьоро чекатиме того, чого з такою тугою і з таким трепетом 
чекає людський рід» (С. 194). Незважаючи на те, що робота щодо адекватного сприй-
няття завершення життя – особистісний процес, вплив ставлення соціокультурного 
оточення до проблеми смерті складно переоцінити. В атеїстичному соціумі, де домінує 
культ молодості, з метою спрощення уявлень про життя тема смерті табуйована. Навіть 
у волонтерів, які докладають певних емоційних і фінансових зусиль для надання допо-
моги перестарілим членами суспільства, лейтмотивом всіх бесід з ними є теза: «Не треба 
думати про смерть, все буде гаразд». Рене Декарт дуже точно зазначає, що, втікаючи від 
предмета страху, людина все одно забирає його із собою.

Приклад. Досліджувана 109 років, повне психічне збереження. До 82 років працю-
вала педагогом. Проживає самостійно, має соціально благополучних родичів, які піклу-
ються про неї в міру сил та актуальності міжособистісних зв’язків. Осліпнула сім років 
тому, для оптимального орієнтування в просторі переселилася з кімнати в кухню, де все 
розташовано компактно: тапчан, стіл, плита. Досліджувана скаржиться на значні болі 
різної етіології, самотність, неможливість розділити з ким-небудь думки про смерть: 
«Думаю про смерть постійно, жити хочеться, хоч усе й болить. Недавно хотіла встати, а 
голова так закрутилася, що не встояла і впала на підлогу, катаюся по підлозі, а допомог-
ти встати нікому». В інформаційній телепередачі показали відеосюжет оптимістичного 
характеру – святкування 109 дня її народження. Родичі досліджуваної стверджували, що 
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вона «обходиться без пігулок» і «ні на що не скаржиться». Акцент передачі зроблено на 
благополучному старінні в колі рідних і близьких, що відповідає реальності так само, як 
«потьомкінські села».

Негативно забарвлений психологічний стан індивідуума посилюється тим, що існу-
ючі проблеми моралі в атеїстичному середовищі в питаннях життя і смерті містять еле-
менти лицемірства, коли суспільство намагається відвернути думки людини про смерть. 
Ірвін Ялом дуже точно зазначив, що якщо біологічна межа між життям і смертю віднос-
но чітка, то психологічно вони переходять одна в одну [5]. 

Відомо п’ять основних психологічних реакцій на усвідомлення скінченності осо-
бистого буття: шок, заперечення, агресія, торг, прийняття. Важливо зазначити, що в до-
сліджуваному віковому періоді психологічні реакції на усвідомлення скінченності осо-
бистого буття відрізняються від психологічних реакцій представників інших вікових 
періодів, які перебувають «на порозі» життя і смерті. Враховуючи, що шок є першою 
частиною реакції тривоги в загальному адаптаційному процесі, його виникнення може 
бути присутнім на більш ранніх періодах геронтогенезу або в разі смерті першого ровес-
ника, внаслідок чого у свідомості старої людини відбувається перенесення проблеми на 
себе. В нормі в індивідуума періоду пізнього геронтогенезу відсутні стадії шоку і торгу, 
оскільки внаслідок усвідомлення граничного віку вони не можуть цього робити. Час-
то саме усвідомлення неможливості торгу призводить до стійкого депресивного стану. 
Якщо в інших складних життєвих ситуаціях у людини гіпотетично існує можливість ви-
бору прийнятного рішення, то в разі завершення життя виникає дилема, суть якої полягає 
тільки в тому, в якому емоційному стані сприйняти власну смерть, в стані внутрішньої 
гармонії чи з обуренням. У 65% досліджуваних спостерігалася стадія явної або прихо-
ваної агресії на тлі психологічної неготовності до смерті. Стадія сприйняття завершення 
власного буття за час дослідження була виявлена у тих представників досліджуваної ко-
горти, які позиціонували себе віруючими (конкретизація релігії не актуальна). 

Незважаючи на те, що патерни поведінки індивідуума в період усвідомлення реаль-
ності особистої смерті можуть бути полярними – від стану психологічного «анабіозу» 
до гіперактивності, вербалізація смерті присутня майже у 100 % випадків. За весь час 
дослідження не було виявлено жодного випадку конгруентності вербалізації бажання 
смерті і її реального бажання. Таким чином, вербалізацію смерті потрібно розглядати 
як трансляцію  оточенню переживань трансцендентної проблеми. Представників пізньо-
го геронтогенезу, які вербально висловлюють бажання особистої смерті, можна умов-
но розділити на дві групи: вербалізація смерті як прохання про допомогу і вербалізація 
смерті як інструмент маніпулювання людьми, які їх оточують.

Представники першої групи розглядають смерть як позбавлення від страждань (фі-
зичних і/або психологічних). У цьому випадку вербалізацію смерті слід розглядати в 
контексті прохання про допомогу. 

Приклад. Досліджувана 85 років. Має родичів, проживає самостійно. Дочка скаржи-
лася на надмірну дратівливість матері «з будь-якого приводу» і на «її нескінченні роз-
мови про швидку смерть». На початку бесіди досліджувана говорила тільки про своє 
бажання померти: «За що я живу так довго? Вже всі мої брати і сестри померли, а я все 
живу». Тема розмови змінилася після того, як дочка спробувала вбити муху, що залетіла 
в кімнату. Стара жінка різко заперечила: «Не смій її вбивати, всі хочуть жити!» В процесі 
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подальшої бесіди було з’ясовано, що в свідомості досліджуваної домінують вітальні на-
строї. Так, наприклад, виявилось, що вона замовляє тільки ті продукти, які максималь-
но корисні для здоров’я. Дізнавшись, що риба великого розміру може містити шкідливі 
речовини, просила приносити «дві маленькі»; замість м’яса – печінку, аргументуючи це 
тим, що там вищий вміст заліза.  Вербалізація теми смерті в цьому випадку була зумов-
лена відчуттям самотності. Початок надання допомоги досліджуваній – індивідуальна 
бесіда з дочкою, яка була поінформована про психологічні особливості пізнього віку.

За підвищеною дратівливістю й нав’язливими скаргами криється серйозна психо-
логічна проблема, яку людина похилого віку не завжди може або хоче озвучити через 
побоювання, що її можуть не зрозуміти. Нестриманість емоцій, викликана проявом его-
центризму, призводить до відповідних реакцій з боку оточення, поглиблюючи міжпо-
коліннєві конфлікти. На жаль, іноді трансляція переживань старої людини може бути 
спрямована на об’єкт, який через емпатійну сліпоту не тільки не здатний зрозуміти акту-
альність проблеми, а навпаки, може посилити негативний емоційний стан індивідуума і 
спровокувати його агресію.

Приклад. Досліджуваний 85 років, подружнє життя 55 років. Під час хвороби дізна-
вся, що є велика вірогідність летального результату. За визнанням чоловіка, він раніше 
не замислювався, що незабаром може померти, оскільки сподівався на те, що в нього 
«добра генетика» (його родичі жили 95 і більше років) і ще достатньо часу. Розповіда-
ючи про свої переживання, чоловік заплакав від безпорадності перед неминучим. Бесіда 
проходила у присутності його 75-річної дружини, яка веде активний спосіб життя. Її 
реакція була неочікуваною і емоційно негативною: «Теж мені мужчина, розплакався! Всі 
помруть! Живи, поки живеш!» У цей момент чоловік весь зіщулився від сорому і безви-
хідності і вже до кінця бесіди не сказав жодного слова. Його дружина довго і детально 
розповідала про приклади «гідного» ставлення до смерті інших людей. Спроби норма-
лізувати відносини між подружжям зазнали невдачі через ригідність дружини і її пере-
конання в тому, що «я й так все роблю для нього, навіть на себе часу не залишається». 
У подальшому жінка скаржилася на невмотивовану, з її точки зору, агресію з боку чоло-
віка: «Він говорить мені такі слова, що це навіть на огорожі не пишуть!» і зверталася з 
проханням «вплинути на нього». Нестриманість емоцій досліджуваного була зумовлена 
непорівнянністю в його свідомості проблеми особистої смерті з поточними проблемами 
сім’ї. Через неможливість індивідуального консультування на тлі сприйняття дружиною 
психологічної допомоги в контексті «Ви ж психолог! Ви повинні допомогти мені впли-
нути на чоловіка!» стало недоцільно проводити подальші консультації. 

Представники другої групи використовують вербалізацію теми смерті як інструмент 
маніпулювання соціокультурним оточенням. Усвідомлення природного завершення осо-
бистого життєвого циклу може мати характер приреченості, сарказму, бажання помсти-
тися своєю смертю «невдячному» оточенню. Одним із способів маніпуляції оточенням 
може бути пролонгована робота перестарілого члена сім’ї щодо розподілу спадку між 
родичами з постійною зміною фаворита. Вербалізована мета – «запобігання» можливим 
майновим непорозумінням» – заходить у суперечність з прихованими мотивами пове-
дінки. 

Приклад. Досліджувана 92 роки. Проживає самостійно, має двох дочок, внуків і 
правнуків. По психологічну допомогу звернулася одна з дочок з проханням допомогти 
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вирішити складну психологічну ситуацію, що створилася в сім’ї на ґрунті розділення 
спадку і через постійні погрози матері на тему її смерті. Жінка стверджувала, що мати 
пересварила всіх родичів, прагнучи «справедливо» розпорядитися своїм майном. Усві-
домивши близькість смерті, жінка спрямувала всі зусилля на вирішення майнових про-
блем: «Мені сусідка сказала, що потрібно все розділити ще «теплими руками», а то потім 
всі поб’ються». Процес розтягнувся на декілька років з багаторазовим переписуванням 
заповіту. На запитання про ступінь взаєморозуміння в сім’ї відповіла, що «я все для них 
робила, а вони все одно невдячні. Як тільки мене не стане, затягають один одного по су-
дах». Було з’ясовано, що реальною метою «ділення спадку» було бажання  досліджува-
ної звернути увагу рідних на переживання нею проблеми смерті на тлі міжособистісної 
непривабливості членів сім’ї.

Наведені приклади прояву вербалізації смерті об’єктивно можна класифікувати як 
неадекватне до неї ставлення. Проте встановлено, що в 100% досліджуваних випадків 
вербалізація смерті представниками пізнього геронтогенезу розглядається соціокультур-
ним оточенням як еквівалент її прийняття, що демонструє не тільки нерозуміння про-
блеми, а й поверховий характер міжособистісних відносин. Нижче наведено один з чис-
ленних прикладів, який ілюструє цю проблему. 

Приклад. Досліджувана 89 років проживає в геріатричному інтернаті. Співробітники 
пансіонату запевняли в її адекватному ставленні до смерті, аргументуючи тим, що вона 
говорить про смерть як про можливість «зустрітися» зі своїми близькими, за якими вона 
дуже скучає. Після проведення клінічної бесіди у досліджуваної було діагностовано ви-
сокий рівень страху смерті, який у подальшому був підтверджений емпіричним шляхом 
(емоційна реакція на хворобу приятельки). Під час чергової бесіди досліджувана жінка 
зі страхом розповідала про намір припинити візити до єдиної подруги, аргументуючи 
це тим, що «вона серйозно захворіла і скоро помре. Я була в неї, ми розмовляли і вона 
попросила мене поправити їй ковдру. Я побачила величезну рану на її нозі і якось не-
нароком доторкнулася до неї. Мені стало так недобре, я ледве дійшла до своєї кімнати, 
довго мила руки. Від неї пахне смертю, а я не хочу заразитися і більше до неї не піду». 
Упродовж майже чотирьох місяців (до смерті приятельки) не відвідувала її, але часто 
розпитувала про її стан і висловлювала співчуття. В день народження хворої (за два тиж-
ні до її смерті) попросила санітарку купити квіти і подарувати від її імені. Від особис-
того візиту категорично відмовилася, хоча кімната приятельки розташована через стіну. 
Після смерті приятельки емоційний стан досліджуваної можна було класифікувати як 
близький до відчаю. Дослідники акцентують увагу на негативній ролі відчаю як факту 
визнання людиною свого безсилля. Однак це лише одна із сторін цього психологічного 
стану. Відчай слід розглядати як перший підготовчий етап адекватного сприйняття смер-
ті, оскільки він свідчить про напруженість психічного життя людини, про переживання з 
приводу неминучого Позитивним моментом переживання відчаю в цьому випадку стало 
бажання рефлексії на тему особистої смерті. У подальшому досліджуваній була надана 
психологічна допомога, етапи якої описано в наступних розділах.

Частина досліджуваних (10%) уникали розмов про смерть. Було з’ясовано, що одна 
з причин ігнорування теми смерті зумовлена суб’єктивно недостатньою значущістю у 
свідомості індивіда прожитого життя на тлі панічного страху смерті. 
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Приклад. Досліджуваний 89 років. Подружнє проживання. Соціально благополучна 
сім’я, високий рівень освіченості подружжя. За твердженням дружини за останні 5-7 
років значно змінився характер чоловіка: з’явилися сарказм, жадібність, злість. Вважає 
його ініціатором конфліктів. Під час клінічних бесід чоловік розповів про таке: «Коли 
мені було 16 років, я побачив падаючу зірку і загадав бажання – бути найкращим танкіс-
том. Тоді я просто жартував і не знав, що все точно збудеться. Дивно, але все так і тра-
пилося. Я справді став найкращим танкістом в окрузі. Потім я зрозумів, що бажав зовсім 
іншого. Якби повернути час, життя могло б скластися інакше, а зараз у мене все не так». 
Свою агресію до молодих пояснив емоційно: «У мене все закінчено, а вони житимуть! 
Я їх ненавиджу!»

Приклад. Подружня пара 97 і 99 років, 75 року шлюбу. У подружжя діагностовано 
панічний страх смерті. Під час першої бесіди вони з радістю повідомили, що «пережили 
вже двох опікунів». Дружина скаржилася, що «через те, що я вийшла заміж за німця, все 
моє життя  пішло навкосяка. Так я нічого через нього і не досягла. Тільки супи варила 
та прибирала. Можна сказати, що життя минуло даремно». Суб’єктивне сприйняття «да-
ремно прожитого життя» на тлі дітей, що відбулися як професіонали, і внуків, які мають 
благополучні сім’ї, демонструє примат особистої нереалізованості.  

Під час проведення дослідження неодноразово виникали ситуації, коли стара лю-
дина висловлювала бажання «жити вічно» за явної відсутності розуміння концепту «ві-
чність». Як правило, це представники атеїстичного світогляду, які при цьому не завжди 
усвідомлюють, що безсмертя може бути страшнішим за смерть, так, ніхто не припускає, 
що може бути вічно самотнім, хворим або жебракам. Як початковий етап формування 
адекватного ставлення до особистої природної смерті потрібно розглядати формування 
конгруентності вербалізованого і реального ставлення до неї. Незважаючи на складність і 
незбагненність смерті для людської свідомості, важливо не тільки вербалізувати пробле-
му, а й уникати пафосної інтонації, оскільки гіпертрофоване зусилля близького оточення, 
спрямоване на демонстрацію розуміння проблеми старої людини, є деструктивним чин-
ником. У разі надання специфічної психологічної допомоги важливо трансформувати де-
структивний страх смерті в психологічно продуктивний стан, спрямований на процеси її 
адекватного сприйняття. Враховуючи, що основа внутрішньої гармонії – це здатність до 
особистісного пристосування, для прийнятного психологічного стану індивідуума єдино 
можливими є зусилля, спрямовані на «приручення» думки про неминучість природної 
смерті, після чого вона не сприйматиметься як шокуюча. Тільки тоді, коли буде покін-
чено з нереалістичними очікуваннями і патологічними механізмами психологічного за-
хисту від старіння і смерті, життя може сприйматися повно. Утворюється доступ до пси-
хічної енергії для емоційного, душевного і духовного зростання, з’являється можливість 
мудро ставитися до світу. Психологічна робота, спрямована на прийняття індивідуумом 
факту невідворотності особистої смерті повинна проводитися згідно з принципами неди-
рективного консультування, коли людина внаслідок відсутності побоювань критичного 
сприйняття її поглядів шляхом роздумів зможе за допомогою фахівця провести серйозну 
внутрішню роботу, спрямовану на адекватне прийняття неминучого. Ця когнітивна робо-
та в нормі повинна привести індивідуума до бажання завершити особисті справи і здат-
на надати його життю цілісності. Враховуючи співзалежність людей, важливо вирішити 
психологічні проблеми з людьми з їх оточення, багаторічні конфлікти. З одного боку, 
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це дає можливість старій людині не розглядати особисту смерть як захисток ураженого 
самолюбства, а з іншого – коригує ситуацію, при якій спільні невирішені міжособистіс-
ні проблеми після смерті старої людини стають особистими проблемами тих, хто зали-
шився жити. Таким чином, стара людина виявляє елементи альтруїзму (опосередкована 
турбота про психологічний стан тих, хто залишається жити). Такий підхід виключає у 
подальшому характер патологічного переживання втрат у представників інших вікових 
когорт яке, як відомо, ґрунтується на невирішених міжособистісних проблемах. 

Старіння розглядається в психологічній науці як продовження становлення людини і 
без адекватного прийняття факту особистої природної смерті, пов’язаної з вичерпанням 
видового ліміту, неможливо розглядати розвиток особи як цілісний завершений процес. 
Відсутність можливості адекватного сприйняття смерті  деструктивно впливає не тільки 
на життя старої людини, а й формує страх старості і смерті у представників інших ві-
кових когорт. Когнітивна робота індивідуума щодо адекватного ставлення до особистої 
природної смерті не означає «дострокового вмирання», позитивним моментом є купіру-
вання джерела невротичної поведінки, і завершальний етап життя іноді може бути напо-
внений для нього більшою значущістю, аніж «з поспіхом» прожите життя. 

Психологічна робота, спрямована на адекватне прийняття індивідуумом природної 
особистої смерті, – складний багатоступінчастий пролонгований шлях, який не кожна 
людина може подолати самостійно. Специфічна психологічна допомога повинна бути 
спрямована на те, щоб людина не йшла з життя психологічно «знищеною» задовго до 
фізичної смерті. Між усвідомленням реальності смерті та її настанням існує певний ча-
совий проміжок, який може бути значним і трагедія неадекватного ставлення до смерті 
полягає в тому, що людина не відчуває радості життя задовго до смерті в очікуванні 
останньої. Результатом надання психологічної допомоги є підвищення якості життя 
представників пізнього віку і, враховуючи психологічну взаємозалежність людей, купі-
рування геронтофобії у представників інших вікових когорт. 
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феноменоЛогіЯ СмиСЛу в читацЬКій діЯЛЬноСті 
СтарШоКЛаСниКів

В статті окреслено роль смислових конструктів та смислової установки в читаць-
кій діяльності старшокласників. Проаналізовано процес конструювання образу світу. 
Виділено три основні компоненти діяльності старшокласників з читання літератур-
них творів на уроках зарубіжної літератури в середній школі: когнітивний компонент, 
комунікативний компонент, суб’єктно-орієнтований компонент. Сформульовано такі 
види діалогізму, урахування яких вчителем зарубіжної літератури сприятиме більш 
ефективній організації діалогічної взаємодії суб’єктів навчальної діяльності та глибо-
кому розумінню старшокласниками літературних творів: субординативний діалогізм, 
координативний діалогізм, особистісно-рефлексивний діалогізм.

Ключові слова: смислова установка, смислова диспозиція, компоненти читацької 
діяльності старшокласників, когнітивний компонент, комунікативний компонент, 
суб’єктно-орієнтований компонент, види діалогізму, субординативний діалогізм, коор-
динативний діалогізм, особистісно-рефлексивний діалогізм.

 В статье обоснована роль смысловой установки и смысловой диспозиции в чи-
тательской деятельности старшеклассников. Дан анализ процесса конструирования 
образа мира. Выделены три основных компонента читательской деятельности стар-
шеклассников на уроках зарубежной литературы в средней школе: когнитивный ком-
понент, коммуникативный компонент, субъектно-ориентированный компонент. Сфор-
мулированы такие виды диалогизма, учёт которых учителем зарубежной литературы 
влияет на более эффективную организацию диалогического взаимодействия субъектов 
учебной деятельности и глубокому пониманию старшеклассниками литературных про-
изведений: субординативный диалогизм, координативный диалогизм, личностно-реф-
лексивный диалогизм.

Ключевые слова: смысловая установка, смысловая диспозиция, компоненты чита-
тельской деятельности старшеклассников, когнитивный компонент, коммуникатив-
ный компонент, субъектно-ориентированный компонент, виды диалогизма, суборди-
нативный диалогизм, координативный диалогизм, личностно-рефлексивный диалогизм.

In this article the role of sense directive and sense disposition in the process of reading 
activity of senior pupils was shown. The process of construction of the image of world was 
analyzed. It also determins three main components of reading novels by senior pupils: cogni-
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tive component, communicative component, subject-oriented component. Such kinds of dia-
logical interaction help to organize the lessons of World literature in more effective way and 
to understand the novels. These kinds of dialogical interaction are: surbodinative dialogisms, 
coordinative dialogisms, personally-reflexive dialogisms.

Key words: sense directive, sense disposition, the components of reading novels by senior 
pupils, cognitive component, communicative component, subject-oriented component, kinds of 
dialogical interaction, surbodinative dialogisms, coordinative dialogisms, personally-reflexive 
dialogisms.

Проблема визначення ролі смислової установки та смислової диспозиції в читацькій 
діяльності старшокласників є вельми актуальною з огляду на процеси, які відбуваються 
в сучасній культурі та реальному цивілізаційному просторі. Основну освітню ідею ми 
можемо сформулювати як процес орієнтування її змісту, цілей, форм та методів на осо-
бистість того, хто навчається. Але в умовах так званої інформаційної цивілізації, яка ре-
ально існує в наш час, школярам досить важко самовизначитися, зорієнтуватися на про-
відні цінності духовної культури, як національної, так і світової. Процес читання учнями 
художньої літератури набуває особливого значення, адже від формування “образу світу” 
та знаходження особистісних смислів залежить не лише розвиток школяра як суб’єкта 
навчальної діяльності та взаємодії, а й їх подальший професійний вибір та особистісне 
зростання. Хоча деякі питання залишаються недостатньою мірою розв’язаними в пси-
хологічній літературі. Зокрема, проблема сутності смислової установки та смислової 
диспозиції детально проаналізована в роботах Д.О.Леонтьєва, але виникають питання 
співвіднесення її з основними етапами читацької діяльності старшокласників у межах 
педагогічно-регульованого навчального процесу в школі. В цьому зв’язку ми маємо деякі 
власні міркування, які будемо намагатися викласти в даній статті.

Отже, завданнями нашої статті постають:
1. Проаналізувати процес конструювання образу світу особистості. 
2. Обґрунтувати сутність та окреслити роль смислової установки та смислової дис-

позиції в читацькій діяльності старшокласників.
3. Сформулювати компоненти діяльності старшокласників з читання 
4. Виокремити такі види діалогізму, урахування яких вчителем зарубіжної літерату-

ри сприятиме більш ефективній організації діалогічної взаємодії суб’єктів навчальної 
діяльності та глибокому розумінню старшокласниками літературних творів.

5. Описати процедуру проведення рефлексивно-поетичного тренінгу з метою фаси-
літації розуміння старшокласниками літературних творів.

Читання художньої літератури створює безмежні можливості для особистісного 
розвитку старшокласників, моделювання їх індивідуальних “образів світу”, які, в свою 
чергу, впливатимуть на знаходження людиною смислів. В даному контексті мається на 
увазі не лише смисл певного конкретного твору, а й смисл в аксіологічному розумінні, 
що дозволяє бачити предметно-об’єктне поле зовнішнього простору більш широким і 
глибоким. Тому в нашому дослідженні слід розглянути, як організується, формується 
та моделюється цей “об’єктивний” світ для кожного конкретного суб’єкта. Отже, про-
аналізуємо процес конструювання образу світу, оскільки саме вивчення особливостей 
цього конструювання сприяє не лише розумінню школярем імпліцитного смислу літера-
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турного твору, а й розумінню людиною самої себе, свого внутрішнього світу. Останнє, в 
свою чергу, визначає умови особистісного та в подальшому – професійного становлення 
суб’єкта. 

У межах все більшої актуалізації проблеми виявлення специфіки, породження, роз-
витку, функціонування, а також способів дослідження всього різноманіття індивідуаль-
них і групових культурно-історичних моделей світу, образів реальності, нас цікавить 
опосередковане бачення світу, що виникає в умовах читацької діяльності старшоклас-
ників. 

У вітчизняній психології в межах діяльнісної наукової парадигми поняття “образу 
світу” було введено О.М.Леонтьєвим [3]. Також дана категорія детально вивчалася в ро-
ботах О.Ю.Артем’євої [1] та її учнів. В цих дослідженнях розвиток поняття образу світу, 
побудова його експериментальних моделей пов’язані з вивченням проблеми свідомості 
та її складових. Ключове місце у вітчизняних концепціях образу світу відводилося роз-
гляду системи значень, структур та рівнів суб’єктивного досвіду, категорій, механізмів 
категоризації та впорядкування інформації щодо предметів світу, а також аналізу сфери 
індивідуальних, особистісних смислів, її динаміки тощо. О.М.Леонтьєв [3] розглядав об-
раз світу як процес відображення світу в свідомості людини, безпосередньо включений 
у взаємодію людини та світу. Процес такого відображення є амодальним, і головними 
компонентами, які утворюють його, є значення та особистісні смисли (що розуміють-
ся як “значення-для-мене”). С.Д.Смирнов висловлює ідею первинності образу світу по 
відношенню до окремих образів, які виникають в процесі чуттєвого сприйняття люди-
ною об’єктів зовнішнього простору [7]. Під час сприйняття, вважає О.М.Леонтьєв, ціле 
може виникати поза процесом утворення частин цього цілого, і “не світ образів, а образ 
світу регулює і скеровує діяльність людини”. “Орієнтує не образ сам по собі, а внесок 
цього образу в картину світу” [3, с. 25]. Розвиваючи положення О.М.Леонтьєва [3] та 
С.Д.Смирнова [7], А.В.Наришкін [5] розглядає образ світу як багаторівневу, ієрархічну, 
надзвичайно динамічну систему. 

Образ світу як інтегральна структура бачення світу найбільш цілісно виявляється 
в системі значень актуальних діяльностей. Тобто, мовою образу світу стають поняття, 
конструкти діяльності, яку виконує суб’єкт. 

У нашому випадку мова йде про читацьку діяльність, отже, виокремлення та моде-
лювання конструктів образу світу мають ґрунтуватися на виявленні стосунків суб’єкта 
з відповідними для даної діяльності об’єктами та ситуаціями. Ці умови дозволяють екс-
периментально побудувати парадигмальну модель образу світу. Змістова модель образу 
світу сприяє розкриттю та здійсненню аналізу простору відносин суб’єкта щодо зна-
чущих об’єктів діяльності: людей, ситуацій та ін. Тим самим постає можливим розгляд 
різних складових образу світу: категорій, установок, смислової та мотиваційної сфер ді-
яльності. О.Ю.Артем’єва [1] зазначає, що учні приймають свою навчальну діяльність 
як спосіб життя, набувають особливого бачення навколишнього світу, здійснюють його 
специфічну категоризацію, виявляють індивідуальне ставлення до ряду об’єктів, а іно-
ді – й притаманні лише їм перцептивні властивості, оптимізують та скеровують власну 
взаємодію з цими об’єктами. 

Однак для того, щоб зробити висновки про більш глибокі шари образу світу, про 
його структуру, яка створюється у старшокласника в процесі виконання ним читацької 
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діяльності, слід проаналізувати поняття, яке тою чи іншою мірою визначало б емоційно-
потребнісний рівень ставлення людини до світу. Таким поняттям є поняття сенсу. 

У вітчизняній психології традиційно виокремлюють дві позиції щодо експеримен-
тального вивчення сенсу. Одна позиція представлена в роботах В.Ф.Петренко [6], за 
якою, якщо обрати спочатку особистісно значущі для суб’єкта об’єкти оцінки, описати 
які неможливо ні з огляду на денотативні, ні з урахуванням коннотативних ознак (особис-
тісно значущих для суб’єкта), то побудовані в межах семантичного простору конструкти 
можуть більшою чи меншою мірою характеризувати особистісні смисли індивіда. Ближ-
чою для нас є позиція Д.О.Леонтьєва [4], який вважає, що здійснити дослідження смис-
лів постає можливим лише в тому випадку, якщо ми звертаємося до онтологічного плану 
аналізу й враховуємо місце досліджуваних об’єктів у системі життєвих взаємостосунків 
піддослідних. На цій підставі вчений намагається показати, що традиційна психосеман-
тична реконструкція систем значень не є адекватним методом дослідження смислової 
сфери особистості. Д.О.Леонтьєв [4] пропонує такі процедури, за допомогою яких мож-
на було б зафіксувати місце даного об’єкта в системі життєвих взаємостосунків, і, тим 
самим, проаналізувати смислову реальність суб’єкта. 

Отже, говорячи про концепцію значень і смислів О.М.Леонтьєва, слід брати до ува-
ги ступінь адекватності значень як компонентів свідомості, їх відповідності реальним 
властивостям відображуваних свідомістю об’єктів; те, що не лише значення, а й смисли 
є суспільно детермінованими. Останнє підтверджується тим, що й у значеннєвих, й у 
смислових компонентах свідомості можна виокремити складники, які репрезентувати-
муть соціокультурні норми, а також індивідуально своєрідні паттерни. Також слід вра-
ховувати, що кожна особистість перебуває у полі різноманітних суспільно вироблених 
значень і смислів, вона визначається у цьому полі тощо.

Для читацької діяльності великого значення набуває визначення значення та смислу 
в межах людиноцентричного підходу, а саме в парадигмі раціогуманістичної перспекти-
ви, на засадах якої будує свої дослідження Г.О.Балл. Так, вчений розрізняє три основні 
поняття:

1. Об’єктивне (реальне) значення об’єкта А, яке ототожнюється з сукупністю його 
властивостей.

2. Суб’єктивне значення цього об’єкта, що існує в свідомості суб’єкта S. При цьому 
Г.О.Балл розглядає як індивідуальний, так і колективний суб’єкт. Стосовно читацької 
діяльності, слід брати до уваги не лише суб’єктивні значення, а й відображувальні, уяв-
лювані тощо (зокрема такі, що реально ніколи не існували й не існуватимуть). 

3. Суб’єктивний смисл об’єкта А для суб’єкта S. В даному разі смисл визначається 
як певна наявна в психіці модель, що фіксує ставлення суб’єктивного значення згаданого 
об’єкта до найбільш істотних для нього потреб [2, с.146].

Враховуючи особливості учнів старшого шкільного віку, ми виділили три основні 
компоненти діяльності старшокласників з читання літературних творів на уроках зару-
біжної літератури в середній школі, а саме:

1. Когнітивний компонент, що має в своїй структурі: а) змістове читання; б) інтер-
претативне читання; в) смислове читання.

2. Комунікативний компонент, що складається з: а) процесу квазіспілкування ав-
тора літературного твору і читача із залученням власного досвіду останнього; б) орієн-
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тації учня на співтворчість з іншими читачами та усвідомлення можливості зворотного 
зв’язку; в) трансформації змісту літературного твору, тобто його трактування, тлумачен-
ня на основі власного розуміння. 

3. Суб’єктно-орієнтований компонент, який базується на: а) мотивації діяльності 
читання літературних творів; б) розвитку власного бачення особистістю своєї позиції 
щодо прочитаного літературного твору на рівні формування „особистісних смислів”; в) 
здатності до привнесення свого особистісного смислу у трактування тексту; г) здатності 
до сприйняття точки зору іншого суб’єкта спілкування щодо прочитаного літературного 
твору; д) можливості до переведення власного розуміння літературного твору в художню 
структуру, наприклад, у вигляді поетичного повідомлення.

Проблема сутності смислової установки та смислової диспозиції проаналізована в 
роботах Д.О.Леонтьєва. Вчений стверджує про функціонування взаємозв’язку смисло-
вих структур особистості, тобто таких, що реалізуються в процесах смислоутворення. 
При цьому особистісні смисли та смислові установки конкретної діяльності породжу-
ються як мотивом цієї діяльності, так і стійкими смисловими конструктами та диспози-
ціями особистості. Тому мотиви, смислові конструкти та диспозиції, смислові установки 
тощо, на думку Д.О.Леонтьєва, утворюють другий ієрархічний рівень смислової регуля-
ції людини, тоді як вищий рівень систем смислової регуляції вчений відводить цінностям 
[4, с.35].  

Д.О.Леонтьєв надає смисловим установкам та диспозиціям особистості трансситу-
ативного та “наддіяльнісного” характеру, адже вони складаються та функціонують не 
лише в межах конкретної окремої діяльності. Як правило, смислові конструкти та дис-
позиції завжди виходять за межі окремої діяльності та набувають стійкості, що, вважає 
Д.О.Леонтьєв, означає їх трансформацію в інші, більш стійкі структури [4, с.36]. 

Дані ідеї було покладено в основу формулювання видів діалогізму, які, на нашу дум-
ку, мають знаходитися в сфері смислової диспозиції суб’єкта діяльності. Смислові кон-
структи, на нашу думку, великою мірою визначають структуру особистісного досвіду 
людини та зумовлюють формування останнього під час виконання особистістю читаць-
кої діяльності.

Отже, діалогічне наповнення когнітивного, комунікативного та суб’єктно-орієнто- 
ваного компонентів читацької діяльності старшокласників великою мірою залежатиме 
не лише від вміння школярів аналізувати та інтерпретувати твір, а й від діалогічної вза-
ємодії учнів один з одним та вчителем, від спільного обговорення питань та проблем, 
продуктивного спілкування на уроках тощо. Ми сформулювали такі види діалогізму, 
урахування яких вчителем зарубіжної літератури сприятиме більш ефективній організа-
ції діалогічної взаємодії суб’єктів навчальної діяльності та глибокому розумінню стар-
шокласниками літературних творів. Такими видами діалогізму постають:

1.Субординативний діалогізм, який передбачає урахування особистістю суб’єкт- 
ності співрозмовника, яким у даному разі виступає суб’єкт літературного твору, тобто 
його позиції, думок, поглядів. Так, складовою субординативного діалогізму є суб’єктно 
орієнтований компонент, тобто сприйняття певного змісту повідомлення іншої людини, 
що, на жаль, часто призводить до підпорядкування іншій особистості, некритичного по-
годження з її судженнями тощо.
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2.Координативний діалогізм, який на відміну від субординативного орієнтується 
не так на особистісний аспект, як на процесуальність взаємодії в широкому розумінні 
цього слова. На перше місце тут виступає змістовність діалогічних реакцій, їх послідов-
ність, взаємозумовленість та взаємодоповнення. Координативний діалогізм передбачає 
суб’єктно-дискурсивний компонент як раціональне обґрунтування власної точки зору, 
що, безперечно, передбачає також толерантне ставлення до думок співрозмовника, але 
обов’язковою домінантою, безперечно, є власна гіпотеза, позиція, думка тощо.

3.Особистісно-рефлексивний діалогізм є найбільш глибоким за змістом з огляду на 
розуміння партнера у спілкуванні. Суб’єктність в даному разі виступає як детермінанта 
розвитку власного бачення особистістю своєї позиції, що передбачає розвиток критично-
го ставлення учнів до своєї точки зору та думок партнерів по діалогу, здатності розуміти 
та усвідомлювати висловлювання партнерів у спілкуванні (зокрема, якщо співрозмов-
ником виступає автор літературного твору), обґрунтовувати власні судження, ставити 
питання, формулювати сумніви, вносити нові ідеї та пропозиції, висловлювати нетра-
диційні, оригінальні думки, виправляти висловлювання інших учасників спілкування, 
використовуючи водночас те, що є в них прийнятним.

Всі інші підструктури діалогізму – асоціативна, імажинативна, експресивна – тією 
чи іншою мірою можуть відноситися до систем координативного, субординативного та 
особистісно-рефлексивного діалогізму.

Опишемо деякі вправи з розробленого нами рефлексивно-поетичного тренінгу, який 
передбачав виконання досліджуваними спеціальних завдань, що сприяють залученню 
учнів до творчого процесу, розвитку їх рефлексивних можливостей та здатностей до ан-
тиципації, що, в свою чергу, значно фасилітує процеси розуміння літературних творів 
старшокласниками в межах педагогічно регульованої діяльності. Даний тренінг най-
більш доцільно використовувати на старшому ступені навчання учнів в школі (хоча за 
умов викладання спеціалізованої програми із зарубіжної літератури, можна починати з 
підліткового віку). Тренінг розрахований на 60 годин роботи протягом семестру. В даній 
статті опишемо деякі вправи, які увійшли в цей тренінг.

Вправа перша. Тренер пропонує досліджуваним, використовуючи 2-3 пари римова-
них слів, створити віршований сюжет; при цьому кожен досліджуваний вимовляє власні 
думки вголос. Весь мисленнєвий процес фіксується за допомогою диктофону. На основі 
зроблених записів тренер складає протокол для подальшого аналізу. Після виконання 
завдання вголос зачитується все, що було створено членами експериментальної групи, 
триває обмін враженнями, причому кожен автор говорить, в якому кольорі він бачить 
створений ним віршований сюжет, який сприймає смак та запах тощо. Інші члени групи 
висловлюють свої думки про те, що вони почули, роблять спробу побудувати логічний 
підтекст віршованому сюжету. На цьому завершується перший етап заняття. 

На другому етапі тренер вносить пропозицію про те, що віршований сюжет вміщує 
елемент когнітивного дисонансу (тому що люди спілкуються між собою прозою), про-
понує групі налаштуватися на сприйняття абсурдних роздумів, піднімає питання щодо 
відповідальності за створений кожним членом групи мікросвіт (віршований сюжет) та за 
героїв, які існують там незалежно від волі та бажання автора. Тренер пропонує обгово-
рити тему реальності та нереальності. Змодельовані групою мікросвіти – реальність чи 
ні? Який вплив вони та створені герої мають на нас та на інших людей? Яке наше став-
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лення до цього всього? Як вони ставляться до нас? Яким чином це все відображується 
на наших особистісних якостях? Можливо, інколи корисно згадати про героїв, яких ми 
створили коли-небудь на заняттях віршотерапії та які, за нашою волею, можливо, страж-
дають? Які наші докази цього всього? 

Результат першої вправи приймається за початковий рівень розвитку творчих зді-
бностей та рефлексивних і антиципаційних здатностей кожного досліджуваного, що 
свідчить про недостатній рівень розвитку здатності до аналізу літературних творів (ре-
продуктивний аспект розуміння літературного твору), початковий етап творчого зрос-
тання тощо. Необхідно підкреслити, що пари римованих слів індивідуальні для кожного 
школяра. Після виконання першої вправи тренер збирає листочки паперу з написаними 
віршованими сюжетами. Досліджуваним пропонується виконати наступну вправу. 

Вправа друга. Тренер доручає кожній групі досліджуваних придумати або пригадати 
певний віршований сюжет, який записується всіма учасниками рефлетренінгу в своїх 
зошитах або на дошці. Після цього кожен учасник отримує завдання презентувати мак-
симальний обсяг інформації з даного віршованого сюжету. Віршована форма поясню-
ється тим, що у ній вміщується найбільш концентрована інформація, з якою зручніше 
працювати. Крім того, така форма психологічно налаштовує учасників на творчий підхід 
до розв’язання поставленої задачі, тренує їхні рефлексивні можливості та здатності до 
антиципації, що значно фасилітує розуміння учнями літературних творів. Прочитання 
інформації кожен учасник здійснює самостійно, не задаючи ніяких допоміжних питань 
(тобто саме так, як він їх зрозумів). Після виконання вправи учні зачитують те, що вони 
зрозуміли з даного віршованого сюжету. Тренер концентрує увагу групи на суттєвих від-
мінностях в отриманих результатах. Одна і та ж сама інформація зачитується кожним 
учасником з особистісної точки зору. На нашу думку, усвідомлення школярами багатьох 
думок допомагає не лише знайти загальний алгоритм діяльності в творчому процесі, 
а й навчає учнів створювати дещо нове, що знаходиться в площині за межами їхнього 
стереотипного мислення. Разом з тим, дана вправа концептуально обґрунтовує „право” 
школяра на творчість. Особистість розкривається тоді, коли усуває ряд бар’єрів, що зава-
жають її творчій реалізації. Одним з таких бар’єрів є страх, що тебе не зрозуміють. Тому 
проведення тренінгу сприяє стійкому усвідомленню школярами необхідності творити. 
Третя вправа виконує роль стимулятора творчої активності досліджуваних та значно 
сприяє тому, що старшокласники розуміють літературні твори вже не лише з урахуван-
ням репродуктивного аспекту, а й всіх інших –раціонально-логічного, емоційно-оцінно-
го, експресивного, соціо-культурного тощо.

Третя вправа. Тренер пропонує кожному учаснику попрацювати над поетичною 
розповіддю. При цьому на дошці записується початок та кінцівка розповіді. Саме по-
етичний початок розповіді створює установку, завдяки якій всі учасники рефлетренінгу 
реалізуються в творчому процесі. Варіанти розв’язання можуть бути різноманітними. 
Після виконання вправи всі учасники по черзі зачитують свої творчі роботи, обмінюють-
ся думками. Як правило, ці враження досить яскраві. Творчий процес навчає не лише 
реалізовувати себе, а й розуміти творчість інших. 

Після виконання описаних вище вправ тренер пропонує повернутися до першої 
вправи на моделювання віршованого сюжету, причому запропоновані пари рим для кож-
ного досліджуваного не змінюються. Робота досліджуваних над створенням віршовано-
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го сюжету, на вимовляння вголос власних роздумів, як і в першому випадку, записується 
на диктофон. 

На нашу думку, врахування вчителем на уроках зарубіжної літератури в середній 
школі запропонованої нами структури читацької діяльності творів, а також сформульо-
ваних видів діалогізму  сприятимуть побудові навчальної взаємодії на засадах конструк-
тивного діалогу, який, в свою чергу, розповсюджуватиметься на відносини між світо-
глядними орієнтаціями, зокрема між гуманістичною та тими, що вважаються альтерна-
тивною їй.
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аКтуаЛЬне чЛенуваннЯ реченнЯ в СтудіЯх учених праЗЬКої 
ЛінгвіСтичної ШКоЛи

У статті проаналізовано погляди вчених Празької лінгвістичної школи на актуальне 
членування речення. Автор робить висновок, що ці дослідження містять ключові поло-
ження теорії актуального членування речення і є базою практично для всіх досліджень 
в галузі функціонального синтаксису.

Ключові слова: актуальне членування речення, основа, ядро, тема, рема, перехід, 
фокус, комунікативний динамізм, ступінь КД, актуально-синтаксичний тип, семантич-
на структура, контекст.

В статье анализируются взгляды ученых Пражской лингвистической школы на ак-
туальное членение предложения. Автор приходит к заключению, что эти исследования 
содержат ключевые положения теории актуального членения предложения и являются 
базой практически для всех исследований в области функционального синтаксиса.

Ключевые слова: актуальное членение предложения, основа, ядро, тема, рема, пере-
ход, фокус, коммуникативный динамизм, степень КД, актуально-синтаксический тип, 
семантическая структура, контекст.

The article deals with the views of the scientists of the Prague linguistic school on the 
actual division of the sentence. The author makes the conclusion that these researches contain 
the key ideas of the actual division of the sentence and form the basis of further researches in 
the sphere of functional syntax.

Key words: actual division of the sentence, basis, nuclear, theme, rheme, transition, focus, 
communicative dynamism, the degree of CD, actual-syntactic type, semantic structure, context.

На сучасному етапі лінгвістичних досліджень мовознавці постійно звертаються до 
наукової спадщини вчених Празької лінгвістичної школи. Деякі дослідники [1] робили 
спроби проаналізувати доробки представників цієї школи, проте комплексної праці, при-
свяченої цьому питанню, створено не було.

Мета нашої статті полягає в комплексному аналізі доробків учених Празької лінгвіс-
тичної школи і конкретизується в таких завданнях: по-перше, проаналізувати концепції 
актуального членування речення, висунуті чеськими мовознавцями, на основі чотирьох 
підходів до кваліфікації цього явища, по-друге, відзначити, які ідеї зберегли актуальність 
і тепер, по-третє, накреслити перспективи подальших досліджень цього питання.

О.О. Селіванова відзначила, що існує чотири підходи до кваліфікації актуального 
членування речення (АЧР): семантичний, який надає перевагу чиннику відомого / невідо-
мого; синтаксичний, що ґрунтується на синтаксичних категоріях речення; логіко-грама-
тичний, представлений опозицією логічного підмета та присудка; комунікативний, що 
пов’язує членування із тричленним поділом мовленнєвого акту [2: 21].

©  Огієнко К.О., 2011
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Особливість празьких досліджень полягає в тому, що не завжди можна чітко окрес-
лити підхід лінгвіста до тлумачення явища АЧР. З одного боку, учені створили значну 
базу для подальших досліджень, проте з іншого – їхні концепції та погляди є багатоас-
пектними, нерозчленованими і мають загальний характер.

Після праць В. Матезіуса чеська лінгвістика опинилася спадкоємицею оригіналь-
ного вчення, яке стало базою для з’ясування багатьох складних питань порядку слів та 
мовленнєвого інтонування речень. Ідея В. Матезіуса виявилась досить привабливою для 
значної кількості молодих чеських лінгвістів.

Вагомий внесок зробили Ф. Данеш, М. Докуліл та К. Гаузенблас. Саме ці дослідники 
висунули ідею трирівневого підходу до синтаксису: семантичний рівень, граматичний 
рівень та рівень функціональної перспективи речення (ФПР) [3; 4]. Під рівнем дослід-
ники розуміли ієрархію частин певного цілого з погляду формування більш складних 
утворень із простих компонентів [5: 7].

Важливе значення для розвитку теорії АЧР мають праці комунікативного спрямуван-
ня Я. Фірбаса. Вихідним положенням його концепції виступає припущення, що, згідно з 
характером людської думки та лінійним характером речення, елементи речення слідують 
один за одним відповідно до ступеня комунікативного динамізму (КД), який вони пере-
дають, починаючи від найнижчого і поступово переходячи до найвищого.

Під ступенем КД певного елемента речення розуміють ту міру, у якій елемент ре-
чення робить внесок у розвиток спілкування, у якій він ніби «просуває» спілкування 
вперед. Шкала КД складається із власне теми, тобто елементу, який передає найнижчий 
ступінь КД, із залишку теми, власне переходу, залишку переходу, із залишку реми та 
власне реми, тобто елементу, який передає найвищий ступінь КД. У межах КД перехід 
має ступінь вищий, ніж у теми, але нижчий, ніж у реми. Найпоширенішою моделлю КД 
виступає послідовність «тема – перехід – рема» [6: 61].

Проте під час утворення речень деякі мови можуть відходити від цієї моделі. Вони 
можуть робити це через граматичну структуру, емоційність, заради ритму і т. п. Такі 
відхилення сигналізуються певними способами, а відтак вони лише підкреслюють осно-
вну модель КД. Один зі способів сигналізації відхилення забезпечується контекстом, 
інший – семантичною структурою речення. Функція контексту полягає переважно в 
тематизації елементів речення: будь-який елемент, який вже згадувався в попередньо-
му контексті, зазвичай містить найменший ступінь КД у межах речення, незважаючи на 
місце, яке він посідає. Що стосується семантичної структури, вона функціонує в межах 
частини речення, яка залишилася без впливу попереднього контексту, незалежною від 
нього. Засоби сигналізації забезпечуються тут семантичним змістом елемента питання, а 
також семантичними зв’язками, у які цей зміст може вступити [7: 240].

Й. Філіпець дотримувався думки, що тема-рематичне членування не можна ігнору-
вати й під час аналізу тексту художньої літератури. Об’єктом свого дослідження Й. Філі-
пець обрав драматичний текст, особливість якого полягає в тому, що він має ситуативне 
підґрунтя і завжди розглядається в контексті ситуації. Вступна фраза зазвичай вимовля-
ється в певній ситуації, а тому мовний та перш за все ситуативний контекст завжди на-
явний. А тому, аналізуючи ФПР, слід враховувати дві лінії: послідовність тексту (мовний 
текст), з одного боку, та послідовність ситуації (ситуативний контекст), з іншого. Тема-
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рематичне членування першої площини відбувається за рахунок узагальнення елементів 
другої площини [8: 130].

На думку дослідника, влучний та докладний аналіз ФПР передбачає повну рекон-
струкцію тема-рематичних послідовностей та їхнього зв’язку, а також повний синтак-
сичний аналіз, явну синтаксичну інтерпретацію та аналіз текстових висловлювань обох 
площин.

Використавши синтаксичний підхід, тобто зіставивши члени речення та члени тема-
рематичного членування, Й. Філіпець отримав такі результати. У ролі певних компо-
нентів тема-рематичного членування зустрічаються всі члени речення, проте з різною 
частотою. Чітко можна відзначити тенденцію теми бути вираженою підметом, тенден-
цію реми виражатися предикатом і тенденцію переходу виражатися особовою формою 
дієслова або зв’язкою. Крім того, поширені речення дають можливість виокремити у 
складі реми власне рему та залишок від реми [8: 137].

Ґрунтовними та докладними є доробки П. Адамця. Для дослідника АЧР – це «органі-
зація речення з метою передачі актуальної інформації» [9: 19]. У кожному реченні можна 
знайти речову та актуальну інформацію. Речова інформація – це «проста інформація про 
якийсь факт об’єктивної реальності, яка витікає з лексико-синтаксичної структури пев-
ного речення» [9: 19]. Актуальна інформація – це «той аспект речової інформації, який в 
певній ситуації мовець має намір повідомити співрозмовнику, сутність певної комуніка-
ції, через яку комунікація реалізується та без якої вона не мала б смислу» [9: 20].

Елементами речення виступають основа та ядро. Основа – «частина речення, яка 
дана, відома або достатньо очевидна і яка служить відправним пунктом для передачі ак-
туальної інформації» [9: 20]. Ядро – «частина речення, у співвідношенні якої з основою 
міститься актуальна інформація» [9: 22].

П. Адамець уперше докладно описав основні варіанти розташування слів у росій-
ській мові (у поєднанні з місцем фразового наголосу), які утворюються реченнями з 
різним синтаксичним складом (тобто його підхід синтаксичний). Лінгвіст використову-
вав поняття лінійно-динамічна структура, яка являє собою «узагальнення цілого ряду 
речень з однаковим складом синтаксичних членів, з однаковим порядком слів і місцем 
фразового наголосу». Наприклад, одну й ту ж саму динамічну структуру (підмет – прису-
док – додаток) мають речення Отец читает газету «Батько читає книгу» та Мы поедем 
в Москву «Ми поїдемо до Москви» [9: 48].

Дослідник поклав різні лінійно-динамічні структури в основу своєї класифікації і 
визначив, які актуально-синтаксичні типи виникають на базі певної лінійно-динамічної 
структури. Актуально-синтаксичний тип є «узагальненням великої кількості речень з 
однаковим складом синтаксичних компонентів, з однаковою лінійно-динамічною струк-
турою, з однаковим АЧ і однаковою загальною комунікативною функцією» [9: 48 – 49]. 
П. Адамець дав детальну характеристику кожного актуально-синтаксичного типу [9: 26].

На думку П. Сгалла [10], ФПР є вирішальним пунктом для найважливіших проблем 
методу опису природної мови, проте основні праці, які мали справу з детальним лінгвіс-
тичним описом, не враховували цей факт.

Від самого початку дослідження ФПР учені почали говорити про розмежування тер-
мінів речення (одиниця мовної системи, яка характеризується синтаксичною структурою 
та лексичним складом) та висловлення (одиниця тексту, яка має, як правило, форму ре-
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чення). Іноді висловлення відрізняються лише перспективою. Часто вважають, що така 
перспектива не належить до царини граматики [10: 204].

Проте існують випадки, коли ФПР виражається за допомогою граматичних засобів: 
артиклі в англійській мові, порядок слів у чеській мові.

Врахувавши деякі приклади та проаналізувавши відокремлення граматики від мов-
ної системи (адже цей процес потребує три терміни: речення суто для граматики, вислов-
лення для тексту, а для мовної системи терміна немає), П. Сгалл зробив висновок про 
необхідність застосування терміна ФПР не лише для членування варіантів речення, але 
й самого речення [10: 206].

Складові частини АЧР П. Сгалл разом із Є. Гаїчовою назвав темою та фокусом. Тема 
– це контекстно врахована частина речення, тобто його компонент, який відноситься до 
елементів, що вважаються не лише вже відомими слухачу, але й знаходяться в активова-
ному стані в його пам’яті. Контекстно неврахована частина речення називається ремою 
(фокусом). Окремі частини реми не завжди приносять нову інформацію, оскільки новим 
може виступати саме сполучення цієї реми з цією темою [11: 58].

Торкнулися дослідники й питання пасивних конструкцій в англійській мові, які ста-
ють у нагоді у разі необхідності поставити виконавця в кінець речення, щоб він став 
фокусом в реченні. У російській та чеській мові, а також в інших мовах з нефіксованим 
порядком слів, таких проблем немає, тому пасив вживається, щоб відсунути діяча на 
другий план, а не виділити його [11: 51].

П. Сгалл та Є. Гаїчова частково розглянули і типологію АЧР. Засоби вираження АЧР 
поділяють мови на три великі групи. До першої групи належить група флективних мов, 
для яких є типовим, що послідовність членів у реченні не залежить від граматичної 
функції цих членів. Інтонація його «перекриває» лише в емоційних реченнях, граматичні 
обмеження стосуються лише структури субстантивних фраз [11: 52].

Мови Західної Європи становлять другу групу, де розбіжності більш суттєві та по-
мітні: ці мови належать до аналітичного типу, а тому порядок слів знаходиться під зна-
чним впливом граматичних правил [11: 54]. Для вираження АЧР ці мови вживають емо-
ційно немарковану інтонацію та синтаксичні конструкції (з допоміжними дієсловами в 
пасивній конструкції, «вдаваний підмет» (як англ. there, it, нім. es) або вживання зв’язки 
в головному реченні англійського складного речення з it is … who «саме …») [11: 56].

До третьої групи належать мови Східної Азії та африканські мови, які для вираження 
АЧР використовують частки та афікси. Наприклад, в японській мові існують частки wa 
(для вираження теми, навіть контрастної) та ga (для вираження рематичного підмета, 
особливо в реченнях без теми, оскільки в японській мови тема також є найменш дина-
мічним членом речення) [11: 57].

На деякі проблеми теорії АЧР звернув увагу і К. Пала. Він спирався на семантичний 
підхід, а також розглядав засоби АЧ.

Компоненти речення, які передають стару, відому інформацію, називають основни-
ми, або основою. Інші компоненти речення, які передають нову інформацію, називають 
ядерними, або ядром. Компоненти ядра як нову інформацію можуть також передавати 
нові відношення між уже відомими явищами. Компоненти речення, що з’єднують основу 
та ядро висловлення, називаються перехідними, або переходом [12: 81].
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К. Пала спирався на поняття семантична структура – послідовність лексичних 
одиниць, упорядкованих згідно з синтаксичними правилами певної мови, та контекст 
– мовне та позамовне оточення, яке зустрічається безпосередньо перед певним вислов-
ленням. Контекст може мати різну довжину – одне слово, речення, абзац, книга. У ви-
падку позамовної ситуації слід підкреслити, що поки що немає лінгвістичного апарату 
для опису як якісної, так і кількісної сторони позамовної ситуації.

Згідно з поняттям контекстної зв’язності [12: 83] кожна обміркована мовна кому-
нікація повинна виконувати таку умову: певне висловлення завжди входить до складу 
конкретної мовної або позамовної ситуації. У реальній мовній комунікації в людському 
суспільстві не існують і не зустрічаються контекстно незв’язані висловлення.

Дослідження Е. Бенеша базується на диференціації двох аспектів ФПР: будова кон-
текстної структури речення з одного боку та зв’язок речення з контекстом з іншого.

Контекстуально незалежними Е. Бенеш уважав такі речення, які здатні виступати 
вільними висловленнями, тобто речення, що містять загальну інформацію, яка відпо-
відає на питання «Що нового?» [13: 267]. Звичайний порядок слів незалежних речень 
Е. Бенеш умовно назвав семантичним та найважливішими, тому що вони представляють 
базовий тип [13: 268].

З іншого боку, контекстуально залежні речення мають оказіональні (марковані) мо-
дифікації семантичного порядку слів, згідно з вимогами контексту або ситуації, наміра-
ми мовця або відносно слухача. Правила цих модифікацій можна виявити на основі ана-
лізу речень. Указаний порядок слів можна умовно назвати контекстуальним [13: 268].

У класі напівзалежних речень (тобто речень з односторонньою залежністю, які вима-
гають попереднього або наступного контексту) можна виокремити два типи: а) вступні 
речення висловлень; б) відповіді на запитання.

Вступні речення висловлень (наприклад, лекцій, книжок, глав і т. п.) можна вивчати з 
погляду способу, за допомогою якого вони встановлюють необхідний контакт, загальної 
мети мовця / того, хто пише та слухача / того, хто читає, або ж з погляду ситуаційного 
або тематичного підґрунтя, тобто залежно від того, що обирається вихідним пунктом 
висловлення. Вибір вихідного пункту висловлення не залежить ані від контексту, ані 
від ситуації; він, проте, обмежується тим фактом, що повідомлення, яке містить певну 
рему, повинне містити й тему. Тому вступне речення або лінгвістично актуалізує ситуа-
цію, або якось заміняє контекст, наприклад, за допомогою темпорального або локального 
«ситуаційного фону», за рахунок залучення теми до більш широких зв’язків або шля-
хом її негайної експозиції: у цьому випадку тема виступає як дане. Тема висловлення не 
обов’язково повинна містити змістовий елемент, з яким слухач / читач ознайомлений, 
але будь-який змістовий елемент, який презентується як дане. Рема вступного речення, 
проте, вже вказує на подальший контекст.

Інший тип напівзалежних речень представлений простими відповідями на запитан-
ня: питання складає мінімальний попередній контекст. Питання та відповідь становлять 
відносно незалежну комунікативну одиницю, оскільки відповідь містить рему, яка не 
вимагає подальшого контексту [13: 269].

Контекстуальні модифікації порядку слів є результатом кількох чинників процесу 
спілкування: намір мовця, його відношення до слухача, посилання на ситуацію й кон-
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текст та включення власних індивідуальних речень до висловлень та завершених розмов 
[13: 270].

Для контекстуальних розташувань, як і до розташування семантичних та тематичних 
елементів, різні мови використовують різні засоби, які вступають у складні та різно-
манітні зв’язки із засобами граматичної структури речення. Так, у чеській мові порядок 
слів висловлень, які позначають «локалізацію предмета», відрізняється від порядку слів 
висловлень, які позначають «наявність предмета в певній ситуації»: Pavel je venku «Пав-
ло надворі» – Venku je Pavel «Надворі знаходиться Павло» [13: 271].

Усі ці роздуми привели Е. Бенеша до висновку, що порядок слів залежить від семан-
тики та від ФПР [13: 272].

Л. Угліржова спиралась на комунікативний та синтаксичний підходи до АЧР і засто-
сувала статистичний метод для дослідження зв’язку між двома синтаксичними рівнями 
– між граматичною синтаксичною функцією членів речення та їхньою комунікативною 
функцією у висловленні.

З комунікативного погляду неважливо, починається речення з граматичного підмета, 
граматичного додатка або будь-якого іншого члена речення; важливим є те, чи почина-
ється воно з теми або реми, або з комунікативного елемента іншого типу. Потенційно, 
кожний синтаксичний член речення може бути носієм різної комунікативної функції, чи 
то тематичної, чи то рематичної. Відповідно і комунікативна функція має різні синтак-
сичні засоби вираження [14: 209].

Проаналізувавши приклади з чеської літератури, Л. Угліржова зробила такі висно-
вки. По-перше, більшість дієслівних присудків виступають у ролі переходу між темою 
та ремою. Більшість предикативних означень виконують функцію реми висловлення [14: 
210]. По-друге, якщо член речення виступає носієм двох функцій, то одна з них зустріча-
ється частіше. Наприклад, дві третіх всіх підметів виступають темами, лише одна третя 
– ремами. Дві третіх додатків виступають ремами, одна третя – темами [14: 211].

Для кожної комунікативної функції є один найбільш типовий член речення. Так, тема 
найчастіше виражається підметом. Перехід найчастіше виражається присудком (особо-
вою формою дієслова). Рема найчастіше передається або додатком, або обставиною [14: 
211].

Слід також звернути увагу на пропозицію Л. Угліржової (яка не отримала підтрим-
ки інших дослідників) додати до трьох базових комунікативних частин висловлення ще 
одну – необов’язкову, додаткову складову (optional constituent). Роль цього елемента дру-
горядна і полягає у встановленні зв’язку між тема-рематичною ланкою певного вислов-
лення та більш широкою тематичною рамкою цілого параграфу, розділу або тематичною 
сферою. У більшості випадків додаткова складова виражається обставиною [14: 215].

Отже, розглянувши доробки мовознавців Празької лінгвістичної школи, ми можемо 
зробити висновок, що саме їхні дослідження допомогли віднести АЧР до суто лінгвістич-
ної царини, сформували термінологічну, теоретичну та емпіричну базу, а також торкну-
лися широкого кола питань, які продовжили досліджувати їхні послідовники.
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УДК 812
Юдкін-Ріпун І.М. 

(Київ, Україна) 
 

CIRCUMLOCUTION AND SELF-DESCRIPTION IN LYRICS:  
THE CASE OF D. G. ROSSETTI

Автодескриптивні засоби властиві ліричній ідіоматиці і виявляються як епіфеноме-
ни. Завдяки їм вибудовуються особливі переліки та словосполучення – часткові синоні-
ми (партоніми), в тому числі парні синоніми (гендиадес), та вузли з доповнювальними 
(комплетивними) зв’язками. Часткова номінація в перифрастичних зворотах позначає 
окремі значущі деталі та відхиляється від основного значення слів, відсилаючи до за-
гадок, що вимагають відгадування.  

Ключові слова: часткова номінація, часткові синоніми, деталь, ідіома, мотив, пе-
рифрастика.  

Автодескриптивные средства свойственны лирической идиоматике и обнаружи-
ваются как эпифеномен. Благодаря им выявляются особые списки и словосочетания –  
частичные синонимы (партонимы), в том числе парные синонимы (гендиадес), и узлы с 
дополнительными (комплетивными) связями. Частичная номинация в перифрастичес-
ких оборотах обозначает отдельные значимые детали и отклоняется от прямого зна-
чения слов, отсылая к загадкам, требующим решения. 

Ключевые слова: частичная номинация, частичные синонимы, детали, идиома, мо-
тив, перифрастика.     

Self-descriptive devices are inherently found in idioms of lyrics and reveal themselves as 
an epiphenomenon. Due to them the locutions and registers are to be detected including partial 
synonyms (partonyms), paired situational synonyms among them, and nods with completive 
joints. Partial denotations in circumlocutions designate separate meaningful details and devi-
ate from verbal proper sense referring to puzzles to be solved. 

Key words: partial denotation, partial synonyms, detail, idiom, motif, circumlocution. 

The conceptualistic approach that has recently won a favourable place in humanities’ re-
searches is now calling forth serious objections. V.V. Lewitzki, for instance, points out the arbi-
trariness of the very definition of concept so that “the researcher can give the name of concept 
to all he takes for granted” [1: 179]. The refutation of conceptualism was already undertaken 
by P. Coffey who had underlined the unfitness of colloquial language’s concepts to be correctly 
presented. This obstacle for scientific admissibility was known for ages and reflected in such 
paradoxes as “the Heap” (it is impossible to decide how many grains make a heap) [8: 305]. 
Another cause for concept’s vulnerability follows from the circumstance that “the thoughts that 
make up our knowledge … may be perfectly consistent with one another … and may neverthe-
less be all false” [7: 20]. In other words it is conceptualistic restriction of mental space and its 
©  Мартысюк Н.П., 2011
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seclusion that presupposes the generation of erroneous concepts of chimerical character. It is 
also to be mentioned here that such criticism has been continued and developed by G. Spaeth 
who has shown also the contradictions between immanent mental nature of concepts and their 
determination on the existential grounds that must include them [5: 318].  

Similar objections remain relevant also as far as the recently appeared book by Yu.S. Ste-
panov is concerned where the author considers separately the concepts of artificial scientific 
humanitarian language as a kind of linguistic superstructure so that they resemble “parts of an 
imaginary bilingual dictionary where the contrasted terms belong each to different branches of 
humanities” [2: 27]. In its turn concepts in artistic language are to be seen almost only as “the 
hues of national use” [2: 96] but in this sense they are merely mingled with idioms. Another 
suggestion consists of intrusion of visionary interpretation in purely verbal stuff in the man-
ner of hieroglyphics or baroque emblems where visual row served to elucidate words [2: 64]. 
Meanwhile it were here to bear in mind that idioms are of much a wider scope of use than the 
concepts (as treated above), their semantic shifts including both lexical (potential) meaning and 
actual sense as singular points of contents.  

An important objection to conceptualism gives the study of poetic language. It is lyrical 
verses that are peculiar not so much for relativistic subjective attitude as for their avoidance 
of the designation of totality and of unequivocal conclusion. Instead of the substitution of the 
total with the partial (pars pro toto) in synecdoche (especially in hyperbole in dramatic texts) 
there prevail partial denotations that complement each other (pars pro parte) in lyrics. It is the 
dominant role of circumlocutions as the devices of partial denotation that unite dramatic and 
lyrical kinds of poetry. The distinctive feature of lyrics is to be seen in the absence of explicit 
conclusions and explanation of the presented subject and of its totality (whereas in drama such 
a totality is a necessity evoking the importance of synecdoche). As a consequence we have no 
certain concepts in lyrics: one may only suggest conjectures as to the inferences from a verse 
and guess the verbal stuff do designate such contents. Thus a series of details arises that enable 
reader to make own inferences as to the deep contents and the sense of tropes. 

These inferences ensuing from a lyrical text are to be compared to the so called exponibilia 
in mediaeval logics i.e. to possible conclusions of the statements. The text itself may be re-
garded in its turn as a counterpart to plain definition of the topics discussed there that is as a 
so called exposition where these topics are expounded through detailed descriptions without 
generalized theses. As to the concepts they remain unknown and aren’t admissible for direct 
designation being only the task for conjectures. The same remark concerns the frames as the 
device of describing concepts as objects through their attributes as variables in an abstract 
space (the so called slots). The number of a frame’s slots remains rigid and restricted while any 
image doesn’t admit such restrictions. Besides, it is still necessary to prove the existence of an 
object described with such attributes [6]. 

In contrast to the “mixture” of heterogeneous voices in drama (that has been revealed 
still in the ancient world and designated as the Greek krasis) lyrical verse is peculiar for its 
homogeneity. It creates favourable conditions for the study of partial synonyms, the so called 
partonyms that denote those things that participate in the described situation [3] and thus are 
elements of circumlocution. It is to underline here that one deals with the idioms applied in 
their very special figurative sense due to which they can be united in such a row – and not with 
concepts. Reduced to minimal scope of a pair of words such rows of partial synonyms coincide 
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with situational synonyms (rhetoric figure called in Greek as hendiadyoin, literally “bifurca-
tion, bisection”). Together with such structure resembling registers (such as enumerations or 
zeugmatic clauses) circumlocutions are also to be regarded as the “expansions” of key-word 
(L. Tesniere’s nod and taxis, O. Jespersen’s nexus and junction) as the sources for idioms. 

Both these “registers”(including minimal situational paired synonyms) and “excrescences” 
(upon the key-word of idiom) imply the self-description of a text. Such an implied procedure of 
self-description is of a primeval importance for a lyrical motif which doesn’t present contents 
designated through the direct meanings of its verbal vehicles. Vice versa this designation is to 
be conceived as a simile to a folklore riddle. The motif indicates the existence of something 
hidden behind the surface of verbal stuff thus designating mystery and provoking reader’s 
imagination to solve the presented puzzle. In its turn attempts to find something behind lyrical 
motifs can by no means have an outlook of constructing a superstrusture. Rather it must go 
about the emergence of an epiphenomenon that accompanies the developing of verbal tis-
sue similar to that of reconstructing a plot from a narrative. The study of such self-descriptive 
verbal rows have been already undertaken in folklore in the substance of substance of lyrical 
songs [13: 19] 

Of a special value for the demonstration of the importance of self-descriptive means of 
lyrics would be the analysis of sonnets as an extremely succinct form of verse. As a bright 
example for this purpose such a literary monument as “The House of Life” of Dante Gabriel 
Rossetti (a collection of a hundred and one sonnets together with introductory verse a dozen of 
songs written in 1870-s) may well serve. Written in concordance with the principles of “pure 
poetry” (represented especially with the French “l’art pour l’art” doctrine) these verses are 
especially demonstrative for the importance of immanent semantic processes. The cycle was 
conceived primarily as the glorification of the poet’s wife: he has married Elizabeth Siddall 
in 1860 and in 1862 she already died [12: 24], so the cycle was tragically converted into the 
requiem after her death comparable to famous A. Tennyson’s “In memoriam”. It resulted in a 
scrutinized elaboration of verbal stuff. Both initial (poet’s wife still alive) and posthumous ver-
sions were published in Germany due to the efforts of the poet’s friend Fr. Hueffer. 

Meanwhile one encounters the overestimation of the fact that the poet has chosen the oc-
cupation of a painter. It was already W.Pater who had found Rossetti’s verses “profoundly 
visionary” [4: 60] and such appreciations became traditional. At the same time an admission 
is made that “paradoxically the substantial picturesque element at Dante Gabriel Rossetti as a 
genuine painter is lesser than at … Keats” [4: 41]. Moreover it is known poet’s specific “con-
ception” defined as an “intuitive apprehension of a future poetic work before its being written 
down” and expressed usually in prosaic summaries; it has been given to such “conceptions” the 
names of “the mental cartooning” or “fundamental brainwork” [4: 44]. Another premeditated 
statement to be mentioned here originates from an influential Victorian essayist R. Buchanan 
deemed Rossetti together with Swinburne as “fleshly school of poetry” in opposite to “tran-
scendental purity” of Keats and Wordsworth [10: 34] Such a statement gave rise to further 
viewpoints, where in D.G. Rossetti’s verses the ides is seen that “Eros or sensual love might be 
redemptive – might somehow overcome the power of Time” [9: 50] making thus up a kind of 
“erotic eucharist” inherited from Rossetti to Swinburne. We’ll try to show that both visionary 
and purely erotic approaches would ignore the inner core of the poetry and would substitute it 
with arbitrary inferences of speculative nature. This core is determined with the verbal tissue 
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of the verses that is much richer and prolific than such precocious artificial generalizations. It 
is the properties of verbal stuff itself and its self-descriptive devices that are to be taken into 
consideration first of all.  

The eloquent details gain importance over judgements of abstract and general nature in 
these verses. Very persuasive in this respect are sonnets 19 (“Silent noon”) and 20 (“Gracious 
moonlight”) that depict the scenery of Love. The first of them begins with the depiction of the 
poet’s sweetheart whose “hands lie open in the long fresh grass” in a summer day’s noontide. 
This detail serves in creating the picture of repose. In its turn her “finger-points” are compared 
to “rosy blooms” – the simile referring to Homer’s well known constant epithet of the morning 
star. As a key idiom can be regarded “billowing skies that scatter and amass / All round our 
nest”. Here the interplay of double meaning of the verb “billow” referring to the movement 
of the waves of liquid substance serves to conceive heaven as a source of enlivening rain/ 
To heavenly forces refers also the simile indicating that “the dragon-fly / Hangs like a blue 
thread loosened from the sky”. Thus “sky” appears here in double connection with “billowing” 
and with “thread”. A similar duplicity demonstrates also the idea of temporality when idioms 
“winged hour” and “hour glass” refer to well known images of speed and frailty of time. The 
already mentioned details of body are complemented with the image of “clasping hearts”. 
A very expressive pair of antonyms is presented in the expression “the pasture gleams and 
glooms” stressing the ambiguity of scenery. And the last line (“twofold silence was the song 
of love”) where “silence” is equated with “song” (the simile being reinforced with alliteration) 
refers also to the “visible silence” of previous stanza thus widening the image of taciturn voice. 
All in all one can trace some verbal rows piercing the entire tissue of the sonnet; they refer to 
body (hand, finger, heart), heaven, time, landscape, utterances (the image of eloquent silence). 
Each partial denotation irradiates a whole net of references designating much more than its 
immediate meaning.  

In the next sonnet traditional lunar imagery with its constant feminine connections serves 
to celebrate the poet’s sweetheart. The moonlight becomes the ground for the simile of Her 
“lambent grace” that is here contrasted with the poet’s “drear desire”. The moon “gathers and 
garners … penetrative loveliness” thus becoming a repository for the passion of love. This pair 
of alliterated situational synonyms acquires symbolic sense that determines their transfigura-
tion from purely pragmatic designations to symbolic actions. While mentioning “cloud above 
and wave below” the author presents “cloud-rapt car” and the feeling of rapture that represents 
clouds not as the opponents of moon but as the suitors of the “queen Dian” issuing thus a hint 
to ancient paganism. This ancient goddess was known as a hunter and the author makes her in 
the last line “chase night’s gloom” to compare to his sweetheart who expurgates “the spirit’s 
grief”. One ought to remark here that the verb chase being synonym to hunt bears at the same 
time the sense of “engraving” or “coining” so that the mentioned “gloom” can acquire shape 
under moon’s beams. As a result a pair of situational synonyms “gloom” and “grief” arises that 
give grounds to conceive nocturnal light as a spiritual enlightenment. Again the self-descriptive 
implications result in much richer utterances than a pure common comparison of a sweetheart 
to the moon of usual allegories.  

In “The Hill Summit” (70) a narration is presented about the poet climbing the hill in a 
summer day. It is “a fiery bush with coruscating hair” that lures him, such a vegetative symbol 
being for ages known as a designation of feminine nature. The hill itself being “altar … for 
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vesper-song” and the poet treating himself as “belated worshiper” who “loitered in the vale 
too long”, all the picture indicates very clearly the allusion to Biblical motifs (Mount Sinai, 
Prodigious Son). Meanwhile the self-description of the cited plot precludes its exhaustion with 
such allusions. Such evening ascent of the hill brings a reward to “see … the last bird fly into 
the last light”. It is obvious that it doesn’t go here about the pleasures of observing sunset as 
such, so that the hint concerns a life’s terminal affairs. Besides, there is still a forthcoming 
necessity for the wanderer to “tread downward through the sloping shade / And travel the 
bewildered tracks”. Thus the opposition of “altar” and “bush” versus “slopes (sloping shades)” 
and “tracks” emerges that makes the initial allusion much more sophisticated. Neither bird nor 
vale or other words mentioned in the verse are to be taken with their proper sense. Instead each 
of them refers to other parts of the picture implying the necessity of pondering upon the puzzle 
presented.  

In “Ardour and Memory” (54) one encounters the enumeration of the circumstances that 
are especially favourable for the exposition of a passion (as the title of the verse implies): these 
are “the cuckoo-throb” and “the heartbeat” put together as situational synonyms indicating 
thus a generalized meaning of trepidation as well; then follows “the rosebud’s blush” contrasted 
with “the full-eyed fair unblushing rose” that refers to the concluding lines where “the rose-
tree’s verdure left alone / Will flush all ruddy” in spite of hostile vicissitudes when “the wind 
swoops onward brandishing the light”. In its turn this hostile wind is contrasted to “the furtive 
flickering streams to light” of morn and spring from the preceding lines. Thus a system of an-
tithetical images arises. Wind is opposed to stream; its violent pressure (swooping) suppresses 
the initial trepidation associated with the images of throbbing and flickering. At the same time 
the image of rose turns out to become independent of such interplay of the opposed forces: its 
independence is also expressly supported with the means of alliterated similitude (with that of 
inner rhyme) of the acts of blushing and flushing (ruddy). It is obvious that it doesn’t go about 
something like vegetation or aerial processes: the subject of the sonnet is overtly of psychologi-
cal nature glorifying a soul’s firmness. The last line contrasting “ditties … and dirges infinite” 
confirms the reference to soul that remains indifferent towards the vicissitudes. Thus the con-
tents of lyrical verse aren’t called overtly: they are to be suggested through the mentioned mo-
tifs and interpreted to a surmised degree of certitude. As a whole such a conjecture concerning 
the sense of a verse remains a puzzle for the readers. The poet mentions also the “valorous lusts 
of morn” that approach passion as the supposed principal subject of the verse. Meanwhile such 
partial denominations give no hint as to the preference of this or that puzzle’s solution. All the 
conjectures about the contents suggested above aren’t mentioned in the verse: they serve only 
as implications from the overtly described images, and it is only such self-descriptive means – 
such as rose, wind, stream, lust, morn etc. in our case – that delineate the imaginative scope of 
the text. Moreover, such inferences as to the principal or central idea are of no importance, the 
most essential remaining those rich images that discover their particular properties within the 
verse’s tissue. One observes intent avoidance of designation of any general conclusion. Even 
the constancy of soul can be only guessed. Instead, all lexical units taken in their figurative 
sense make up a specific series (situational synonyms) of partial denotations that encircle some 
mystery and give a hint to it.      

A persuasive example of the elusiveness of verbal proper sense demonstrates the sonnet 
“Nuptial sleep” included only in the previous version of the cycle [11: 193] and excluded in 
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the posthumous edition. Here follows an enumeration of sincere erotic details such as “long 
kiss severed”, “bosoms sundered”, “flagged pulses”, “mouths fawned” The sensuality of the last 
verb “fawn” becomes reinforced due to the coexistence of the meaning of “giving birth to a calf 
or a cub” together with “cherishing”. Yet they don’t impart vividness to the picture of “sweet 
smart” only. Rather they complement the whole nocturnal scenery where the “souls” and not 
bodies of the couple “sank” and “swam up”. The simile of liquid substance is supported with 
the motif of rain mentioned in the lines where “drops are shed / From sparkling eaves when 
all the storm has fled”. Meanwhile the interplay of meanings here also does take place: eaves 
designate not only “roof’ edge” but also (obsolete use) “eye’s lids” and sparkling can refer to 
eyes, so that the whole may be understood as referring to body (drops of tears) as well. The 
liquid simile are mentioned again at the end of the verse with the “gleams / Of watered light” 
that together with “new woods and streams” awaken the lover. Thus at least two rows of partial 
synonyms can de traced on the foundation of self-descriptive devices, the first referring to body, 
the second to liquid element and bodily movement within. The details evoke visible images 
bearing meaningfulness that can by no way be exhausted with any plain explanation.   

It is still to add that often the core of the idioms coined in a sonnet is marked with a rare 
word or expression (the so called hapax), especially of obsolete use and with various different 
meanings. For instance the obsolete verb to vie denoting rivalry is used in “Beauty’s Pageant” 
(17) for presenting as counterparts where “… glory of change … can vie with … moods of 
varying grace”. In “The Morrow’s Message” it is obsolete malison instead of modern conse-
cration that has been attributed to invocation: “Mother of many malisons, o Earth…!”. In both 
examples it is also the alliterated pairs (glory and grace, malisons’ mother) that are enabled 
with such verbal preference. A pair of the kind is coined in the line “Shadows and shoals that 
edge eternity” from a tragic sonnet “Through Death to Love” (41). The meaningfulness of such 
a pair is stressed due to the fact that shoal together with the designation of bottom has also the 
sense of “flock, herd, crowd”.   

The above cited samples give grounds for the statement that self-descriptive devices are 
inherent for circumlocution in lyrics. They enable the detecting of idioms and the revealing of 
the latent sense not only of the figurative meaning but also of the references generated within 
partial denotations. The net of such references turns out to become much richer than the super-
ficially suspected contents of a verse.   
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КомуніКативна СтратегіЯ у фаховому мовЛенні  ЛіКарЯ

Стаття присвячена проблемі функціонування однієї із комунікативних стратегій 
у фаховому мовленні лікаря. Проаналізовано способи реалізації цієї стратегії у процесі 
спілкування лікаря з пацієнтом.

Ключові слова: мовлення, стратегія, комунікація, діагностування, фаховий. 
Статья посвящена проблеме функционирования одной из коммуникативных стра-

тегий в профессиональной речи врача. Проанализированы способы реализации этой 
стратегии в процессе общения врача с пациентом.
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This article is devoted to the problem of the functioning of one of the communication  
strategies in professional medical speech. It analyzes ways to implement this strategy in the 
process of communicative interaction between doctor andpatient.
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Дослідження фахового мовлення безпосередньо пов’язане із таким поняттям праг-
малінгвістики, як комунікативна стратегія, що корелює мовні дії особистості та сприяє 
вираженню інтенцій людини-мовця. І хоч застосовують це поняття науковці досить час-
то, однак витлумачують його по-різному залежно від мети та парадигми власних дослі-
джень. Комунікативну стратегію розуміють і як «сукупність мовних дій» [5, с.138], і як 
«ланцюжок рішень мовця, вибір ним певних комунікативних дій та мовних засобів» [9, 
с.58], і як «комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети, 
що містить планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов 
спілкування та особистостей комунікантів, а також реалізацію цього плану» [4, с.54]. 

Така варіативність у витлумаченні поняття комунікативна стратегія зумовлена на-
самперед тим, що ним послуговуються і в лінгвістиці, і в лінгводидактиці, і в соціолінг-
вістиці. Так, зокрема, американський вчений С.Робертс [11], аналізуючи проблему кому-
нікативних стратегій  як лінгводидактичну, основним її аспектом уважає наявність кому-
нікативної компетенції, стверджуючи, що саме вона коригує розмову та впливає на її хід.  
Подібної думки дотримується американський дослідник Р. Тароне[12],  виокремлюючи 
такі  ознаки комунікативної стратегії: прагнення мовця повідомити інформацію; пре-
суппозиція мовця про наявність або відсутність  у слухача необхідних для  сприяйняття 
цієї інформації лінгвістичних або соціолінгвістичних структур; вибір мовцем одного із 
двох можливих варіантів мовленнєвої поведінки: або відмовитися від спроби  передати 
інформацію слухачеві, або спробувати передати цю інформацію в інший спосіб.

У праці Фаєрха та  Дж.Каспера «Стратегії міжнародної комунікації» [10] аналіз та 
інтерпретація поняття «стратегія» здійснюється в межах психолого-педагогічного підхо-
ду, коли проблеми інтерактивного дискурсу зведені  насамперед до коригування мовної 
взаємодії завдяки так званим компенсаційнимстратегіям (вербальним та невербальним 
способам заміни мовленнєвих сигналів, які важко розшифрувати, на більш легкі та адек-
ватні форми при передачі інформації). 

Своєрідний підхід до витлумачення комунікативної стратегії як невід’ємного еле-
мента дискурсивної діяльності представників певного соціуму спостерігаємо у працях 
Т.А. ванДейка [2]. Вчений розглядає це поняття у контексті аналізу ситуативних моде-
лей дискурсу, виокремлюючи такі параметри, як індивідуальний досвід, установки та 
наміри, почуття та емоції комунікантів, паралельний процес обробки інформації.  Це 
забезпечує стратегічному підходу гнучкість, ефективність, динамізм і сприяє виокрем-
ленню  дворівневої структури дискурсу: поверхневої, орієнтованої на норми соціуму, 
та глибинної, яку визначає диспозиція психологічної структури особистості. Поняття 
стратегія спілкування в широкому сенсі,  А.Л. Романов визначає як  «тип або лінію по-
ведінки одного із комунікантів у конкретній ситуації спілкування, яка співвідноситься з 
планом досягення переважно глобальних (а інколи й локальних) комунікативних цілей в 
межах усього сценарію функціонально-семантичної репрезентації інтерактивного типу» 
[6, с.131]

Зважаючи на те, що стратегія [гр. strategia] − це «мистецтво керувати чим-небудь, 
що ґрунтується на правильних і довготривалих прогнозах» [7, с.863], ми визначаємо ко-
мунікативну стратегію в медичному фаховому мовленні як різновид комунікативної 
поведінки або комунікативної взаємодії, під час якої мовець використовує різні  вербаль-
ні  та невербальні засоби для досягнення певної комунікативної мети. Стратегія – це 
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спільна рамка, канва поведінки лікаря-мовця, що визначає характер його спілкування з 
пацієнтом.  

Однією із визначальних у медичному фаховому мовленні є діагностувальна страте-
гія, коли, спираючись на свої знання, лікар ідентифікує основні ознаки захворювання як 
такі, що відповідають певним стандартним характеристикам, а отже, сприяють встанов-
ленню діагнозу     /гр. diaqnosis – «розпізнання, визначення»/. 

Мета статті – дослідити особливості мовного вираження цієї стратегії, зважаючи на 
семантику висловлень у мовленні лікаря, їх комунікативну організацію та композиційну 
структуру, відображену в комунікативно- граматичній структурі речень. 

Особливістю аналізованої стратегії є те, що на різних стадіях її реалізації семантич-
ний зміст висловлень лікаря проходить шлях від  констатації окремих ознак захворюван-
ня до різних форм їхнього узагальнення. Усе це вербалізується у максимально зрозумілій 
для пацієнта інтерпретації, щознаходить своє вираження у висловленнях, представлених 
різними типами речень. Цеможуть бути :

- інфінітивні речення, які застосовує лікар, констатуючи необхідність виконання пев-
них дій задля повноти і об’єктивності обстеження: Аналізи такі, що не обійтися без 
діагностичної операції; 

- безособові речення із прислівниками завжди, зазвичай, що вказують на позачасо-
вий зміст висловлення: Це типова ситуація, коли при Вашому розмірі фіброміоми такий 
гемоглобін. Так завжди (зазвичай) і буває;

- складнопідрядні реченняі з підрядними мети, що приєднуються сполучником щоб 
(для того, щоб): Бачу на знімку, щокістка нормальна. Видалимо корінці та вживимо 
імплантати одночасно для того, щоб уникнути подвійного травмування.   За структу-
рою підрядні частини таких речень здебільшого є інфінітивними.

Обґрунтовуючи результати обстеження як ознаки певного захворювання,  лікар часто 
використовує вищезгадані способи вербалізації з наявними в них причиново-наслідко-
вими характеристиками, що слугують у процесі діагностування аргументом для подаль-
ших  логічних висновків. У таких випадках семантика пояснення містить у собі декілька 
пропозицій, що демонструють зв’язки між явищами і є доказовою базою вихідної тези. 
Зміст таких пропозицій ґрунтується на когнітивних установках медичної наукової карти-
ни світу, її сучасних положеннях: Цілком  можливо, після операції буде в цій ділянці на-
копичуватися рідина. Тому там будуть стояти дренажні пристрої…Як бачимо,  лікар 
може вдаватися до витлумачення процесів розвитку певних  симптомів, спираючись на 
типовість ситуації, яка має свої стандартні характеристики: А він і буде тут боліти, бо 
процес запалення наростатиме. На жаль, при такій операції цього не уникнути. Ще не 
придумали…

Дуже часто лікар під час обґрунтування певного  симптому використовує такийспо-
сібвисловлення, як перифраза (перифраз, парафраза): Не контагіозно. Може ходити на 
роботу. Не заразно. Перифраза у наведеному прикладі виконує функцію пояснення, що 
є одним із призначень уживання цього мовного засобу. Однак загалом лікар застосовує 
його з різною метою: переконання, заспокоєння, стримування тощо. 

Зауважимо, що витлумачення поняття перифрази не є однозначним. Так, на думку 
Ш.Баллі, уживання такого прийому спрямоване на поліпшення контакту зіслухачем: 
«Розширена форма повторення думки зветься у звичайній термінології перифразой, од-



41

нак під цим терміном слід розуміти вільно й спонтанно породжене висловлення одні-
єї й тієї ж думки, а не стереотипні (традиційні) перифрастичні звороти» [1, с.126]. І.Р. 
Гальперін розглядав перифразу як стилістичний засіб, як «нову назву предмета, процесу, 
який реалізує здатність мови давати нові назви  предметам шляхом виокремлення його 
певних властивостей». [2, с.167]. Ю.С.Степановпід перифразою розуміє такі відносини 
між двома одиницями, коли «зберігається тотожність денотата – позначуваного предмета 
чи ситуації, але змінюється зміст, або сигніфікат. Мовці, один або декілька, в діалозі на-
чебто описують один і той же предмет з різних точок зору» [8, с.201]. 

Не заглиблюючись у теоретичний аспект проблеми, зазначимо, що поняття периф-
рази  є досить широким і трактується вченими з огляду на його основні властивості: 
номінативність, описовість, повторюваність, тотожність тощо. Середцих рис особливо 
вирізняється ідентифікаційний характер перифрази, який ґрунтується насамперед на 
бажанні лікаря-мовця витлумачувати діагноз зрозумілою для пацієнта лексикою: Так, 
це був інкубаційний період, тобто небезпечний, Ви вже тоді були інфіковані.  Відбу-
вається ідентифікація ознаки з урахуванням загального фону знань пацієнта, які дають 
можливість вибудувати логічний ланцюжок із тієї інформації, що її констатує лікар: інку-
баційний –  інфіковані – небезпечний.

Перифраза у вигляді словосполучення або речення, які вживає лікар, може бути од-
ним із способів характеристики пропонованого методу дослідження. Для цього лікар ви-
користовує описовий спосіб повторного домінування ознаки чи явища: Чули, мабуть, 
що існує така оптика, лапароскопія, тобто через проколи в животі роблять опера-
цію.Пояснення шляхом ототожнення (оптика – лапароскопія, операція – проколи), тобто 
ідентификацію [лат. identicus– тотожний] лікар здійснює за допомогою вживання периф-
рази як «тотожності двох словникових одиниць, що ґрунтується на тотожност їх рефе-
рентів щодо певної ситуації» [8, с. 201].

Зауважимо, що перифраза як описова номінація може не лише описувати об’єкт но-
мінації, а й виражати емоційно-оцінне ставлення мовця до нього. При цьому оцінним є 
вже саме звернення до перифрази, вживаючи яку лікар-мовець в особливий спосіб ви-
діляє номіновану ознаку, а значить оцінює її, обґрунтовуючи її як таку, що має певні 
властивості. Перифраза демонструє широкі можливості для прямого вираження мовцем 
власної оцінки через лексичне значення окремих мовленнєвих одиниць: Додамо анапри-
лін. Бета-блокатор. Це  найкраще. Лікар ідентифікує препарат (анаприлін і є бета-бло-
катором), даючи йому власну оцінку. 

Роль діагностувальної стратегії у дискурсі лікаря зростає відповідно до рівня деталі-
зації обстеження пацієнта. Йдеться про ті моменти, коли лікар звертає свою увагу на різ-
номанітні візуальні враження, показники перкусії, пальпації, аускультації, тактильні від-
чуття, різноманітні метричні дані і вводить повідомлення про них у діалог з пацієнтом: 
Так, тони серця приглушені; у горлі з правого боку почервоніння; шкірні покриви надто 
сухі; дихання вазискулярне; печінка збільшена; живіт м’який; на шийці матки ерозія; у 
нижній частині правої  легені хрипи. Фіксуючи виявлений під час обстеження симптом, 
лікар повідомляє про нього пацієнтові, що є одним із стратегічних завдань діагностуван-
ня. Таке повідомлення лікар здійснює за допомогою розповідних речень різної семанти-
ки. Можна простежити тенденцію до вживання розповідних речень з певним типовим 
значенням. Частотними в таких контекстах є речення з семантикою буття, наявності, які 
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допомагають лікарю констатувати під час обстеження наявність ознаки, симптому: На 
шиї з правого боку доброякісна ліпома. На лівому оці гіпопаратиреоїдна катаракта.

Діагностувальнастратегія має своє вираження і в розповідних реченнях двоскладної 
структури, де підмет виражений займенником я, а позицію дієслівного присудка прак-
тично винятково займає лексема бачити у формі теперішнього часу першої особи од-
нини: Я бачу оперізувальний лишай. Бачу мегалоніфію.

Застосовуючи діагностувальну стратегію, лікар вдається до пояснення тих симпто-
мів та ознак, які супроводжують захворювання. Таке пояснення будується як двоскладне 
речення з підметом, вираженим вказівним займенником це, який узагальнено позначає  
названий у попередньому реченні симптом, і складеним іменним присудком з нульовою 
зв’язкою та іменною частиною, вираженою іменником у називному відмінку: На зубах 
почорніння різців, зумовлене карієсом. Це меланодонтія.

Можлива й інша мовленнєва ситуація, коли лікар, навпаки, на підставі окремих симп-
томів відразу визначив захворювання й вербалізував його назву. У наступному реченні 
лікар не лише називає симптом, що дав підстави для медичного висновку, а й робить 
певне узагальнення стосовно ситуації в цілому: На шкірі наявний меланобластозексце-
сивний. Це успадкована надмірна пігментація шкіри, ще й з дрібними родимими пля-
мами, але небезпеки тут немає.

Наявність предмета як ознаки певного стану пацієнта може бути виражена також од-
носкладним реченням означено-особового типу з присудком, що виражений дієсловом у 
формі теперішнього часу першої особи множини. Практично в усіх зафіксованих випад-
ках у ролі такого присудка вжито дієслівну лексему бачити: На шкірі бачу ліхеніфікацію. 
На нігтях бачу мегалоніфію.

Отже, реалізаціялікарем діагностувальної стратегії знаходить своє мовне виражен-
ня у висловленнях, представлених різними типами речень  із семантикою буття та се-
мантикою узагальнення. Важливим мовним засобом реалізації  цієї стратегії є вживання 
лікарем повторного номінування ознаки, явища, поняття, що здійснюється за допомо-
гою вживання перифрази. Загалом же вербалізація комунікативної стратегії у фаховому 
мовленні лікаря передбачає застосування різних прийомів, що знаходять своє відповідне 
вираження у реальному процесі його комунікативної взаємодії з пацієнтом.
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до питаннЯ хараКтериСтиК Концепту

Стаття присвячена розгляду ключових характеристик концепту як складного мен-
тально-когнітивного та мовного явища. Здійснюється аналіз та систематизація по-
глядів лінгвістів на дане питання.

Ключові слова: концепт, характеристика, системність, ієрархічність, цілісність, 
рекурентність.

Статья посвящена рассмотрению ключевых характеристик концепта как сложно-
го ментально-когнитивного и языкового явления. Осуществляется анализ и системати-
зация взглядов лингвистов на данный вопрос.

Ключевые слова: концепт, характеристика, системность, иерархичность, целост-
ность, рекуррентность.

The article conciders the key characteristics of the concept as complex mental-cognitive 
and linguistic phenomenon. The analysis and systematization of the linguists’ views on this 
question is carried out.

Key words: concept, characteristic, system character, hierarchy, integrity, recurrentness.

Сучасні когнітивні студії спрямовані на дослідження концептуального простору, зо-
крема характеристик концепту, що логічно витікають з його структури та зумовлені нею 
(О.А. Ворожбитова, Ф. Гваттарі, Ж. Делез, Г.О. Золотова, О.С. Калініна, В.І. Карасик, 
Ж.В. Краснобаєва-Чорна, О.С. Кубрякова, В.А. Маслова, З.Д. Попова, А.М. Приходько, 
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Ю.С. Степанов, Й.А. Стернін, Н.В. Таценко та інші). Н.В. Таценко (2008) найважливі-
шою  характеристикою концепту вважає його цілісність, завдяки чому він  усвідомлю-
ється як така оперативна одиниця нашої свідомості, якою людина оперує  як  гештальтом, 
тобто як вже  зібраною  одиницею,  тобто  готовим  пучком  ознак,  думкою  об’єднаних  
в  одне ціле [12: 107]. Саме  завдяки  зазначеним властивостям, на думку дослідниці, кон-
цепти можуть заміщати у розумовій діяльності структури, які є різними за своїм об’ємом 
та складністю (від найпростіших образів до досить складно організованих фреймів), а 
головною їх функцією виявляється замінна. Ж. Делез та Ф. Гваттарі (1998) наділяє кон-
цепт певною сукупністю характеристик, а саме: 1) концепт має фрагментарну природу, 
у нього є декілька складників, може включати в себе лише обмежену кількість склад-
ників, інакше його структура буде хаотичною; 2) концепт існує не ізольовано, він буває 
у постійній взаємодії з іншими концептами; 3) кожний концепт має свою історію, він 
проходить становлення, відмирання, відродження, старий концепт, що опинився в ново-
му середовищі зникає, втрачає свої складники набуває нових; 4) концепт активізується 
навколо ділянки свідомості, від якої відходять асоціативні ділянки. Головні асоціації, 
на думку дослідника, становлять ядро концепту, а менш значимі формують його пери-
ферію. Ядром концепту є поняття, фіксоване у вигляді пропозиційних структур і позна-
чене певною мірою номінативною одиницею [2: 32]. З.Д. Попова та Й.А. Стернін (2007) 
виділяють національну специфіку концепту, яка виявляється у наявності відмінностей в 
однойменних концептах в різних національних культурах, а також в наявності ендеміч-
них, унікальних концептів, характерних лише для однієї культури [9: 142]. У близьких 
концептах різних культур національна специфіка проявляється в тому, що концепти не 
повністю співпадають за змістом, причому саме неспівпадіння можуть бути істотними 
для міжкультурної комунікації. В.І. Карасик (2004) говорячи про відсутність концепту в 
певній лінгвокультурі стверджує, що це явище є більш рідкісним, ніж відсутність одно-
слівного виразу для певного концепту [5: 112]. Вчені також виокремлюють таку харак-
теристику концепту як рекурентність, тобто частотність його мовних репрезентацій в 
мовленні  [9: 148]. Рекурентність концепту, на думку вчених, є важливим показником 
його  актуальності в когнітивній свідомості народу чи окремої особистості. Вона відо-
бражає зв’язок між актуальністю концепту для мовної свідомості і його номінацією в  
процесі комунікації. В.І. Карасик (2004) вводить поняття номінативної густини як важ-
ливої характеристики концепту, коли одні  явища отримують детальну назву та між лек-
сичними і фразеологічними  виразами встановлюється певна схожість і відмінність [5: 
111], тобто відбувається деталізація певного фрагмента  реальності, кількісне варіативне 
позначення.

Однією із найважливіших характеристик концепту є їх системність. Г.О. Золотова 
(1999) стверджує, що філософсько-гносеологічне сприйняття світу людиною одержує 
своє підтвердження в мовних структурах, у системності їхніх граматико-семантичних 
відношень [3: 15]. Визначаючи системність як ієрархічний порядок, А.М. Приходько 
(2008) стверджує, що вона тісно пов’язана з еволюцією, араморфозом і мірою організації 
об’єктів матеріального та ідеального світів, що їх сприймає, усвідомлює і категоризує 
спостерігаючий суб’єкт [10: 13].  Вчений також виокремлює такі  властивості концепту 
як цінність, комплексність побутування, обмеженість свідомість носія, складнострук-
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турованість, мінливість структури, трирівневе лінгвальне втілення, метамовне роз-
ташування [10: 50-53]. 

В.А. Маслова проаналізувавши різні визначення концепту, виділяє такі його інварі-
антні ознаки: 1) концепт є мінімальною  одиницею людського досвіду в його  ідеальному  
уявленні,  вербалізованою за  допомогою слова; 2) концепт має польову структуру; 3) 
концепти виступають основними одиницями обробки, збереження та передачі знань; 4) 
наявність гнучких змістових кордонів; 5) концепт є соціальним, при цьому асоціативне 
поле обумовлює його прагматику;  6) культурна маркованість [8: 47]. О.С. Кубрякова 
(1996) говорить про рухливість, змінність концептів. Вона наводить висловлювання 
Л.В. Барслоу “Оскільки люди постійно пізнають нові речі в цьому світі, і оскільки світ 
постійно змінюється, людське знання повинно мати форму, що швидко пристосовується 
до цих змін” [7: 91].

О.А. Ворожбитова (2000) говорить про ієрархічність концептів. Їх системні відно-
шення утворюють “образ світу”, “картину світу”. Найбільш вдалими термінами, що ви-
ражають системні зв’язки концептів і як когнітивних структур, і як мовних втілень, є, 
на думку дослідниці, терміни “лінгвориторична картина світу” та “мовний образ світу”  
[1: 30].

Ю.С. Степанов (1997) говорить про наближеність концепту до ментального сві-
ту людини, а, відповідно, й до культури, історії. Це, на думку дослідника, зумовлює їх 
специфічний характер. Конпепти, твердить він, є колективною спадщиною в свідомості 
народу, його духовною культурою, культурою духовного життя народу. Саме колективна 
свідомість є хранителем констант, тобто концептів, що існують постійно чи дуже довгий 
час [11: 76].

Ж.В. Краснобаєва-Чорна (2009) наводить такі характеристики концепту як зв’язок з 
мовою, мисленням, пам’яттю та психікою, абстрагування, етнокультурне забарвлення, 
момент переживання, специфікація, узагальнення, автореферентність, безтілесність, від-
критість, вічність, динамічний характер, гнучкість, множинність складників, потенцій-
на суб’єктивність, тривалість і складність формування, стереотипність і константність, 
кодованість у чуттєво-образних уявленнях, відображення ментальної дійсності, і вико-
нання пізнавальної функції, функції збереження знань про світ, структурування знання, 
орієнтування у світі [6: 41].

О.С. Калініна (2009) говорить про те, що будучи результатом відображення дійснос-
ті свідомістю концепт має складну, багаторівневу, не жорстко організовану структуру і 
володіє поряд найважливіших ознак, серед яких дослідниця  наступні: 1) концепт є осно-
вною одиницею когнітивних процесів: обробки зберігання, передачі знань; 2) це дис-
кретна ментальна структура, що концентрує уявлення про сутність, що відображається; 
3) концепт є одиницею концептосфери [4: 7].
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проСторовий і чаСовий вимір міфоЛогем 
народних оповіданЬ німецЬКого  

та уКраїнСЬКого етноСів 

Стаття присвячена розгляду характеристик міфологем у часовому й просторовому 
вимірі на матеріалі німецьких та українських народних оповідань на засадах лінгвокуль-
турознавчих розвідок сучасного мовознавства. Міфологема розглядається як складова 
культуреми.

Ключові слова: культурема, біхевіорема, міфологема, народне оповідання, часовий 
та просторовий виміри.

Статья посвящена рассмотрению характеристик мифологем во временном и про-
странственном измерении на материале немецких и украинских народных рассказов 
на основе лингвокультуроведческих изысканий современного языкознания. Мифологема 
рассматривается как составляющая культуремы.

Ключевые слова: культурема, бихевиорема, мифологема, народный рассказ, времен-
ное и пространственное измерение.

The article deals with the consideration of mythologem description in time-domain and 
spatial measurements on the German and Ukrainian folk stories on basis of cross-cultural 
research of modern linguistics. The mythologem is considered as a constituent of the culturem.

Key words: culturem, behaviorem, mythologem, folk story, time-domain and spatial 
measurements.

Інтеркультурний (кроскультурний) рівень [1, 2] зіставних або порівняльно-типоло-
гічних досліджень, характерний для наукової думки сьогодення, спонукає до детального 
вивчення культуремної складової комунікації. метою пропонованої статті є визначення 
міфологеми у часовому та просторовому вимірі на матеріалі жанрової форми «народне 
оповідання» як складової культуреми німецького та українського етносів.

Під культуремою (термін Ельс Оксаар [ 3 ]) розуміємо абстрактну одиницю соці-
альних контактів, універсалію з етноспецифічною репрезентацією, яка реалізується за-
вдяки біхевіоремам різного роду. При цьому культурема може бути носієм позитивного/
негативного ставлення, представленого завдяки соціальним перемінним комунікантів у 
екстравербальних біхевіоремах, й мати своє словесне вираження у вербальних біхевіо-
ремах. Носіями вербальних біхевіорем можуть бути, за Ельс Оксаар, слова, речення, тек-
сти, а також парамовні засоби (мелодика, ритм та ін.). Звісно, що для усної комунікації 
важливі також невербальні засоби вираження (міміка, жести, рухи тіла).

Культурема як комплексна одиниця містить більш досліджені елементи системи 
знань з етнокультурології певного народу такі, як міфологема. Насамперед це стосується 
елементів фольклорних жанрів, а також і всіх інших жанрів мовлення, які обслуговують 
специфічні для певного народу сфери діяльності, але й типові для більшості етносів, 
©  Іваненко С.М., 2011
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тому що, як ніколи, для нашого сьогодення характерна опозиція: міфи та реальність у 
всіх сферах життя.

Матеріалом для нашого аналізу слугували фольклорні жанри усного мовлення: укра-
їнські народні оповідання та тексти відповідного жанру німецького етносу «Sage». За 
«Великим німецько-українським словником» В. Мюллера лексема Sage має такі відпо-
відники, як «переказ, сказання, легенда, билина, сага» [4: 516]. Звісно, що перераховані 
лексеми є назвами споріднених, але все ж таки дещо різних жанрів. Підставою для зі-
ставлення текстів саме цих жанрів слугувало спільне предметне значення обох назв жан-
рів, а саме: «народне оповідання» як усний жанр, результат такої форми спілкування, як 
товариські бесіди, містить значення «говорити, розмовляти». Те ж саме значення присут-
нє і в назві німецького жанру «Sage»: говорити, казати. Тим паче, що збірка німецьких 
народних оповідань має промовисту назву «Es sagt aus alten Tagen. Ein neues Thüringer 
Sagenbuch» (Оповіді із старих часів. Нова збірка тюрінзьких народних оповідань).

Інший параметр, який було покладено в основу зіставлення – це спільні жанрові 
характеристики, присутні в дефініціях обох жанрів. За визначенням С.В. Мишанича, 
народні оповідання – це «образні оповіді та розповіді про найрізноманітніші події та 
випадки із біжучого життя, що ведуться здебільшого від імені першої особи, учасника 
або очевидця цих подій, зафіксовані уже найдавнішими писемними пам’ятками» [5: 5]. 
Ернст Карл Вєніг, видавець німецької збірки народних оповідань, визначає жанр німець-
кого етносу як «оригінальне, неповторне надбання минувшини», …сплав різних елемен-
тів – «поглядів і намірів можновладців так само, як і поглядів та намірів підвладних» [6: 
293]. Ґеро фон Вільперт подає більш уточнене й узагальнене визначення цьому жанру: 
народне оповідання, яке спочатку існувало в усній формі, про об’єктивно неправдиві, 
фантастичні події, які часто виходять за межі реального світосприйняття, але за задумом 
– правдиві повідомлення, які ґрунтуються на глибокій упевненості у те, що слухач у них 
вірить [7: 607].

Третій параметр: обидва жанри мають такі спільні характеристики, як 
- універсальність, але при цьому належність до певного часу і певної місцини (на-

явність географічних та часових реалій) ;
- колективний автор (при переказах відбувається модифікація події оповідачем на 

свій лад);
- суб’єктивність (з позиції класової належності оповідача);
- помісь міфічного і реального;
- наявність історичних фактів;
- відбиття забобонності людей;
- відображення звичаїв, розповсюджених у певних місцевостях;
- невідновлюваність у наш час (не виникають у наш час).
Четвертий параметр, за яким добирались тексти для аналізу – це приблизно однакова 

часова співвіднесеність – пізнє середньовіччя – початок нового часу.
Як видно з переліку характеристик жанру «народне оповідання», міфологема є його 

суттєвою структурною одиницею – носієм культуреми певного етносу. Вона є відбиттям 
такої форми нашого мислення, як міфологічне. Саме в ньому відбивається спільна етно-
культурна складова певного народу. У давні часи воно формувало світогляд і світосприй-
няття людей за браком знань про оточуючий світ і про людину.
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Як відомо, поняття міфологеми ввели в науковий обіг К.Г. Юнг та К. Кереньї у 1941 
р., хоча ґрунтовні дослідження міфології пов’язують насамперед з науковими розвідками 
романтиків (Ф. Шеллінг, Кр.Ґ Гайне), а дещо раніше до них у 1725 р. була написана відо-
ма робота Джамбаттісти Віко «Scienza Nova», яка після перших, не досить критичних 
досліджень міфів у античні часи дала поштовх для наступного серйозного наукового 
аналізу в цій галузі пізнання. 

Порівняльне дослідження міфології було започатковано на 100 років пізніше: у 1825 
році О. Мюллером і продовжено А. Куном та Якобом Гріммом [7: 449]. На теренах укра-
їнського мовознавства спробу порівняльного аналізу українських та німецьких міфоло-
гем як носіїв ментальних особливостей народу, характерних для його душі, свідомості та 
світосприйняття, запропонував Т.Р. Кияк [8: 12].

На сьогодні існує безліч дефініцій поняття «міфологема», тому що її досліджують у 
різних наукових парадигмах. І це не дивно, тому що міфологічне мислення існує і сьогод-
ні поряд із теоретичним або практичним і є складником наївної картини світу. І як пише 
Т. В. Бовсунівська, міфологема «як елемент семантизації художності може розглядатися 
як концепт, фрейм, прототип, когнітивна категорія» [9: 94].

У народних оповіданнях також присутній елемент художності, однак він не настіль-
ки домінантний, як у літературних жанрах. Ступінь художності народного оповідання 
залежить від «літературних» здібностей народного оповідача.

Для виявлення сутності народних оповідань важливішим є фактор архаїчності змісту 
міфологеми як носія етнокультури. Виходячи з того, що міфологема – це «образ, поро-
джений міфологічним мисленням, основа міфу» [10: 64], а також мотив, культурологіч-
ний архетип, уважаємо, що її просторовий і часовий вимір має водночас і конкретний і 
відносний характер на матеріалі народних оповідань обох етносів.

Міфологема як одиниця етнокультури має в часовому плані невизначену протяж-
ність. Відлік від моменту започаткування певної міфологеми неможливо визначити точ-
но, він обумовлений намаганням первісних людей пояснити світ у доісторичні часи. Ці 
пояснення оформились у знання, яке передавалось в усній формі від покоління до поко-
ління. Писемна фіксація міфологем відбулася завдяки романтикам та їх послідовникам 
у наступних століттях, які збирали й записували фольклор з усних розповідей старих 
селян. Оповідачі українських народних оповідань, з вуст яких записані оповідання про 
запорожців, жили в 20-ті роки ХХ століття. Оповідки про скарби записані на кінець ХІХ 
– початок ХХ століть [10: 322].

Дерево життя як найдавніша міфологема існує за археологічними дослідженнями 
вже 7-8 тисяч років. Л.М. Маєвська [11: 92] наводить дані археологів у словнику-до-
віднику «Етнокультурологія» як свідчення існування цієї міфологеми у зображеннях 
на кераміці, а також на писанках носіїв Трипільської культури біля 4 тисяч років тому. 
Тобто, часовий вимір певної міфологеми в системі міфологем, як носіїв міфологічного 
мислення людини, на сьогодні точно визначити неможливо. Припустити можна, що вони 
існували й у той час, коли люди ще не вміли або не мали потреби прикрашати речі що-
денного вжитку.

Дещо інша ситуація вимальовується стосовно використання міфологем у народ-
них оповіданнях. Вони як носії міфологічного мислення людей представляють наївну 
картину світу, переповідану представниками багатьох поколінь. Завдяки предметному/
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тематичному змісту можна приблизно визначити час використання давніх міфологем у 
текстах конкретних оповідань. Таким чином, часовий вимір певної міфологеми має в 
народних оповіданнях певне конкретне значення, наприклад в оповіданнях про чумаків. 
Чумацтво відоме з 15 століття, і навіть раніше. Його розглядають як традиційні купецькі 
форми організації людей, що співпрацювали з державою Києва, але були старіші від цієї 
держави. У 1170 p. Великий Князь київський Мстислав Ізяславович звертається до них із 
закликом, боронити дороги від Києва до моря, бо «вже в нас і Грецьку путь відбирають, 
і Соляну, і Залозну». Чумаків розглядають на етапі їх виникнення як воїнів-торговців, 
пізніше як торговців-посередників між виробником і споживачем, і на заключному етапі 
свого існування як фурщиків, візників. Чумацтво проіснувало до середини 19 ст. [12]. У 
народній пам’яті збереглось багато оповідок про чумаків, які завдяки повторюваності 
дій їх практичної діяльності і пов’язаних з цією діяльністю ризиків, отримали універ-
сальний характер, однак кожен оповідач такої історії творив її знову у своєму переказі. 

Оповідання про чумаків розпорошені у часовому просторі з 12-го до середини 19 
ст., і тільки певні реалії можуть дати нам знак стосовно часу, коли певне оповідання ви-
никло чи коли побутувало. Як такі реалії функціонують дуже часто географічні назви, 
закріплені за певною місцевістю у певний час або реалії соціального плану, наприклад 
сільський старшина, який може видати паперовий документ «бомагу», то це звісно текст 
пізнішого часу – 18-19 ст, однак універсальність сюжету має набагато ширший часовий 
простір. Реалії сільський староста/старшина мають витоки у сивій давнині. Як пред-
ставники нижчої адміністрації вони відомі з часів Київської Русі, але таку ж саму функ-
цію виконували й за часів Російської імперії, починаючи з ХУІІІ ст. І тут не можна не 
погодитись з висновком Т.В. Бовсунівської щодо «десь» існуючого вісьового часу» [13: 
102] у міфологемі як коді.

Народні оповідання про чумаків об’єднані міфологемами дороги (шляху) й домівки з 
домінантністю першої. Шлях – це і життєвий шлях чумака, тому що більшу частину сво-
го життя він проводив у дорозі. Цей стан гіперболічно зображено у народному оповіда-
нні «Чумаки вдома не сиділи», коли чумак забув навіть імена жінки й дітей. Міфологеми 
шляху й домівки вимальовуються на тлі специфічної забобонності чумаків, дивовижних, 
фантастичних дорожніх пригод та любові до пісні. Наприклад, одним із чумацьких за-
бобонів було − зустріти в дорозі жінку або дівку – на невдачу. Так вони їх били, щоб не 
вадило [14: 45]. Міфологема дороги часто пов’язується з нечистою силою, яка водить і 
від дороги відводить (Пригоди молодого чумака, Життя в чумакуванні т. і.). Був такий 
забобон у чумаків, як спати на межі чи під нею, то нечиста сила вранці водитиме.

Часовий вимір міфологеми дороги також не можна визначити конкретно, але можна 
з упевненістю констатувати, що це час другого етапу в розвитку чумакування, коли чу-
маки були посередниками між виробником і покупцем.

Міфологема дороги присутня і в німецьких народних оповіданнях. Так в оповіданні 
«Король гадюк» (Otterkönig) [15: 121] йдеться про дорогу, якою робітник з млина возив 
муку до навколишніх сіл, і кожного разу о півдні бачив, як король гадюк йшов купатися 
й знімав з голови золоту корону та клав її на березі. Міфологема дороги також і в цьому 
оповіданні поєднує реальне з міфічним – певною спокусою, яка призводить до втрати і 
корони, і муки. І хоча конкретний час у цьому оповіданні названо: гарної літньої днини о 
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півдні (an einem schönen Sommertag, es war gerade Mittag), однак дія могла статися будь-
коли на зазначеному шляху до Квайенфельду.

В оповіданні «Розумна Катрін» (Die kluge Katrin) [15: 38] час не визначено конкретно 
і виражено прислівником einst із значенням ’відбиття часу далекої минувшини’ [16: 398]. 
Міфологема шляху, присутня вже в другому абзаці як торгівельний шлях, який пов’язує 
південь і північ з однотисячного року – часів Римської імперії, означає також і життєвий 
шлях, над яким чатують графи сім’ї Веспенштайнер. І цей життєвий шлях мав для Катрін 
тільки два боки: ганьби або смерті, але завдяки своїй кмітливості вона змогла отримати 
шлях свободи, заплативши за неї добробутом. Тобто колізія оповідання могла статися 
в будь-який час пізнього середньовіччя. Так само не визначено час і в народному опо-
віданні «Хід Шульца з Хойбаху заради межі» (Der Grenzgang des Schulzen von Heubach) 
[17: 34]. Простий селянин жертвує своїм життям, йдучи протягом семи годин у важких 
залізних лицарських латах, щоб отримати частку лісу для своєї громади. Його шлях – це 
в майбутньому шлях деякої свободи й добробуту для всієї громади. Знову ж таки об-
ставина часу, виражена прислівником einmal у значенні ’дуже давно’ [18: 394], не надає 
чіткого уявлення про час події: колись у середньовіччі, а конкретний час, протягом якого 
селянин Шульц долає шлях, йдучи гірськими стежками, становить 7 годин, однак цей 
шлях як міфологема життя (шлях, який дасть добробут громаді, і життєвий шлях Шуль-
ца, який приймає смерть на цьому шляху) має проспекцію в майбутнє і знову отримує 
ознаку невизначеності.

З наведених коротких прикладів з народних оповідань видно, що міфологеми сто-
совно часового виміру перебувають в опозиції часткової визначеності і повної невизна-
ченості, що й підтверджує тезу про присутність часової вісі десь у центрі. Крім цього 
в народних оповіданнях можуть бути присутні одразу декілька міфологем: шляху й до-
мівки, життя і смерті, долі, передвічної жінки, лісу, гори, скарбу тощо, які завдяки уза-
гальненому, абстрактно-конкретному значенню отримують поліфункціональність у сво-
їй представленості в тексті. Так, міфологема дороги як у німецькому, так і в українському 
етносі пов’язується з міфологемою життя як життєвий шлях, а також з міфологемою 
смерті, тому що життя певної людини обмежено в часі, а дорога – це завжди ризик, який 
може призвести і до смерті.

Частотною міфологемою народних оповідань можна назвати міфологему скарбу. У 
цьому плані характерні народні оповідання про запорожців. У цих оповіданнях гроші 
запорожців голосять, або звідкись з’являється старезний дід-запорожець і розповідає, де 
скарб лежить, та як його дістати, однак за якихось причин дістати тих грошей не було 
змоги. При цьому часовий параметр цих міфологем знову ж таки точно не визначено. В 
одних оповіданнях – це може бути 19 ст., а в інших 18 ст. або й раніше, тому що період 
існування запорізького козацтва протягнувся аж до середини 19 ст., а взагалі козацьке 
військо існувало з 15 ст. і в деяких оповіданнях йдеться про скарб у вигляді срібла й 
золота, а в деяких про гроші. Міфологема «скарб» (гроші) виникла пізніше як похідна 
форма від скарбу – металу, прикрас.

Німецький етнос також багатий на оповідання про скарби. Наприклад, в оповіданні 
«Срібний гвіздок» (Der silberne Nagel) [18: 142-145] йдеться про скарб – срібну жилу в 
горі. Міфологема гори переплітається з міфологемою жінки й скарбу. Коли не було де 
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здобувати срібло, гірничий майстер у пошуках нової жили зустрівся з дівчиною в білому, 
яка була духом гори і за умови, що він на ній ожениться й ніколи не попрікатиме тим, що 
вона не жива істота, а дух, показала на місце срібної жили. Однак через багато років він 
її таки попрікнув, і срібна жила зникла. Заради добробуту села він пішов до неї в гору, і 
більше його не бачили, а родовище залишилось. 

Часовий вимір міфологеми скарбу в народних оповіданнях також дуже приблизний. 
Вони походять ще з переказів «Пісні про Нібелунгів». Популярність цієї міфологеми в 
народних оповіданнях знову ж таки пов’язана з особливостями наївної картини світу 
простих людей. Соціальна закріпленість багатства за можновладцями суперечила уяв-
ленню про однаковість людей як живих істот. До того ж практичний досвід селян свідчив 
про те, що важкою працею можна заробити хіба добробут, а не багатство. Але багатство 
можна було знайти як скарб, хоча знову ж таки життєвий досвід підказував людям, що 
випробування багатством теж може призвести до загибелі. Українські народні оповіда-
ння є свідченням неоднозначного ставлення селян до скарбів як багатства. Вони вважа-
лися заклятими і через те могли накликати біду на людину, що їх знайшла, тобто наївна 
картина світу українців пов’язувала негативні наслідки від багатства не з характером 
людини, що знайшла скарб, а з характеристиками скарбу як заклятого.

Функціонування міфологеми скарбу в народних оповіданнях надає можливість для 
констатації сутності міфологем взагалі як таких, що перебувають у постійному контак-
туванні. Ця міфологема, як і міфологема дороги, дотична до міфологем життя і смерті.

Цікавим, на нашу думку, видається факт поєднання зображення дороги із зображен-
ням дерева або лісу на малюнках людей з фізичними вадами як вияв підсвідомого, а на 
цьому рівні людської психіки якраз і присутні міфологеми [20]. Цей факт творчості лю-
дей з виду мистецтва, дотичного до усної народної творчості, є додатковим свідченням 
кореляції міфологем, насамперед міфологем дороги, дерева життя й лісу.

Просторовий вимір народних оповідань має конкретні риси. І відповідно міфологе-
ми отримують у них конкретний вимір. Дорога чумаків пролягає від рідної домівки, а це 
може бути конкретне село оповідача, наприклад с. Орли, аж до Криму. Цікаво, що Одеса 
фігурує в них як Годес [19], що свідчить про давній час оповідань.

У міфологемах про скарби також дуже конкретно зазначається місце дії аж до кон-
кретної брили, під якою скарб лежить. Тюрінзькі оповідання мають вже у своїй назві 
конкретну землю, але кожне народне оповідання обов’язково конкретизує місце події 
географічними назвами певної місцевості. Так події з оповідання «Срібний гвіздок» роз-
гортаються біля Обергофу, біля гори Копфберг. Те саме стосується й інших народних 
оповідань, усі вони містять конкретні географічні назви: Хойбах, Ґревінталь, замок Вес-
пенштайнів, Ліхтенштайн т. ін.

Міфологема як знак має свою форму і значення та пов’язані із ним конотації. Форма 
міфологеми має певну конкретику часового виміру і досить конкретно виражений про-
сторовий вимір. Значення міфологеми має бінарну сутність як значення в системі міфо-
логем і як значення в конкретному тексті. При цьому значення міфологеми в синтагма-
тиці може отримувати узагальнений характер у певний часовий період її вжитку. І якраз 
у ньому відбивається специфічний зміст певної етнокультури. Тобто, синтагматичне уза-
гальнене значення міфологем є носієм міфологічного мислення людини, за допомогою 
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якого осягається фізична картина світу в її наївній побутовій формі конкретного часу.
Підсумовуючи зазначимо, що часовий вимір міфологем народних оповідань як ні-

мецького, так і українського етносу визначається опозицією часткової визначеності і по-
вної невизначеності, що й підтверджує тезу про присутність часової вісі десь у центрі. 
У цьому характеристика міфологем народних оповідань збігається із загальною характе-
ристикою міфологем на матеріалі художніх жанрів. Однак, що стосується просторового 
виміру, то міфологеми народних оповідань обох етносів мають просторову конкретику, 
представлену географічними назвами, що відрізняє їх від міфологем художніх творів, 
для яких за Т. В. Бовсунівською характерний абсолютний простір. Саме в цьому і полягає 
відмінність наївної картини світу, відображеної у жанрі народного оповідання, характер-
ного для німецького та українського етносів.
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СКаЗКа о КоЛоБКе:  
теКСт,  подтеКСт, архаичнаЯ СимвоЛиКа 

В статті розглядаються різні версії інтерпретації казкового тексту про Колобка, 
характеризується символіка образів і визначається міфологічний підтекст казки. Ана-
лізується внутрішня форма ключового слова і його зв’язок з ритуальними уявленнями 
про хліб, виготовлений з решток зерна.

Ключові слова: текст, міфологічний підтекст, сучасні інтерпретації, символіка 
хліба, вербальний оберіг.

 В статье рассматриваются различные версии трактовки сказочного текста о Ко-
лобке, характеризуется символика образов и определяется мифологический подтекст 
сказки. Анализируется внутренняя форма ключевого слова и его связь с ритуальными 
представлениями о хлебе, приготовленном из остатков зерна.

Ключевые слова: текст, мифологический подтекст, современные интерпретации,  
символика хлеба,  вербальный оберег.

The article deals with different versions of fairy-tale Roly-Poly text. Also image symbolism 
is characterized and mythological fairy-tale subtext is determined. Internal form of keyword 
and its connection with ritual imagination about bread made from grain remains is analysed. 

Key words: text, mythological subtext, modern interpretations, bread symbolism, verbal 
amulet.
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Сказка «Колобок» относится к типу кумулятивных (цепевидных, рекурсивных) тек-
стов, которые построены на «нанизывании» повторяющихся эпизодов. Как и некоторые 
другие фольклорные тексты («Репка», «Теремок»), «Колобок» является весьма древней, 
так называемой реликтовой сказкой, характеризующейся незамысловатым сюжетом, 
расположением всех событий в один ряд, отсутствием обобщений, а также абстракт-
ных категорий времени и пространства. Между тем реликтовые сказки очень ценны для 
современного человека, поскольку «они доносят до нас не древний быт или древние 
верования, но древние типы мышления; кроме того, они дают нам представление о том, 
каким образом формировалась связная речь: с помощью однотипных повторов путем 
наращивания лексического объема» [1]. Вполне закономерно, что сказка «Колобок» как 
архаичный фольклорный текст имеет параллели в других культурах: этот сюжет (по 
международной классификации ему присвоен шифр АТ 2025) зафиксирован в шестнад-
цати русских, восьми украинских и пяти белорусских вариантах; он известен также сер-
бам, болгарам, хорватам, узбекам и татарам; сходные сказочные сюжеты встречаются в 
балтских, скандинавских и германских фольклорных материалах. Показательны в этом 
отношении названия украинской сказки «Пирожок-побегун, лиса и волк», белорусской 
– «Сбежавший пирог», английской – «Джонни-пончик», американской – «Пряничный 
человечек» [2].

Данный сказочный текст не случайно привлекает внимание исследователей: при оче-
видной простоте сюжета и кажущейся назидательности сказка «Колобок», без сомнения, 
содержит многочисленные «скрытее смыслы», на что в свое время обратил внимание 
академик Н. И. Толстой. Отвечая на вопрос о том, чтó защищало Колобка от прожорли-
вых зверей, ученый подчеркивал: «Таким защитным средством была именно песенка, в 
которой излагалась вся последовательность действий, вызвавших появление Колобка на 
свет Божий». Текст песни Колобка – Я по коробу скребён, / По сусеку метён, / На сме-
тане мешён / Да в масле пряжён, / На окошке стужён… –  определялся Н. И. Толстым 
как «“текст творения”, который, согласно народным представлениям, сам по себе имел 
магическую оборонительную силу». Ритуальные тексты такого рода, широко известные 
в славянском фольклоре и описывающие превращение растения в мукý и муки – в хлеб, 
«защищают их рассказчика (исполнителя) и его дом от нечистой силы, грозы, грома, 
смертельной беды и прочих напастей» [3: 41]. По мнению Н. И. Толстого, магичность 
Колобка обусловлена также описанием его пути: перемещение сказочного героя – «с 
окна на лавку, с лавки на пол, по полу к дверям, через порог в сени, из сеней на крыльцо, 
с крыльца на двор, со двора за ворота» – имеет очевидную параллель в русских загово-
рах, направленных против различных болезней: Пойдет раб Божий из дверей дверьми, 
из сеней сеньми, из ворот воротами, выйдет далече в чистое поле… Кроме того, кол-
довская сущность Колобка усиливается его статусом поскрёбыша – изделия из теста, ко-
торое, в свою очередь, было приготовлено из остатков: он «по сусеку сребён, по амбару 
метён». Это же слово – поскрёбыш ‘последний ребенок в семье’ – в сфере народной ду-
ховной культуры ассоциируется с магическим способностями: такой человек «обладает 
даром лекаря и знахаря, способного противостоять власти ведьм и колдунов; он может 
остановить град, вызвать дождь и многое другое» [3: 42]. 

Магичность колобка как «чисто русского хлебного изделия» подчеркивается и в соот-
ветствующей статье виртуальной энциклопедии «Википедия»: колобок приготовливался 
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не всегда, а лишь при отсутствии обычных припасов для хлеба в их обычном количестве. 
Для того чтобы испечь колобок, использовались остатки имевшейся в доме разной муки, 
а также все поскрёбки (остатки теста) в квашне, которые обычно оставались для заква-
ски. Сравн. словарный иллюстративный пример к слову поскрёбыш ‘остаток чего-либо 
съестного, оскребок’: Колобочек испечем из поскребыша [4: 172]. По указанной причине 
доля закваски в колобке всегда превышала долю закваски в обычном хлебном тесте, что 
(в соединении с неоднородной по составу мукой) приводило к появлению особого «ко-
лобкового» теста, из которого получался пышный, мягкий, хорошо пропеченный, долго 
не черствеющий хлеб. Такое явление простые люди могли объяснить лишь чудом, что и 
«послужило причиной восприятия этого простого результата биохимических процессов 
как некоего сказочного, чудесного явления» [5]. Не случайно поэтому диалектное значе-
ние слова колобок – ‘хлебец из ржаной муки с изображением креста наверху, имеющий 
обрядовое значение’: этот колобок съедали в среду в Средокрестье (на четвертой неделе 
Великого поста) или клали в ячменные семена, предназначенные для посева [6: 144].  

При очевидной магичности Колобка закономерен, тем не менее,  поставленный Т. 
В. Цивьян вопрос – «Почему же Колобок, при всех его магических свойствах, все-таки 
погиб?», на который она отвечает следующим образом: «Колобок погиб потому, что 
скатился, покатился и катился» [7: 312]. Высказанная точка зрения аргументируется в 
этнолингвистическом аспекте, поскольку в семантике глагола катиться содержится им-
плицитная сема ‘движение по направлению вниз’, а «в универсальной оппозиции верх/
низ, описывающей мировое устройство, низ связан с иным, нижним миром, миром мерт-
вых, т. е. имеет отрицательные коннотации» [7: 314]. Будучи по своей природе круглым, 
шарообразным, Колобок мог передвигаться только способом качения, что в мифопоэ-
тическом контексте оказывается весьма значимым, поскольку предполагает негативные 
последствия. В подтверждение своей гипотезы Т. В. Цивьян приводит соответствующие 
слова и словосочетания, которые соотносятся с идеей низа, т. е. реальной или метафо-
рической гибели: куда ты катишься, до чего ты докатился, катиться по наклонной 
(плоскости), катись колбаской по Малой Спасской, прокатить на выборах; Укатали 
Сивку крутые горки; «Эх, яблочко, куда ты котишься, ко мне в рот попадешь, не во-
ротишься» (вариант – в Губчека попадешь) и др. Изложенное позволяет автору сделать 
следующее заключение: «Заданное изначально (собственной «неустойчивой» круглой / 
шарообразной формой) направление вниз обрекло Колобка на печальный конец, а по-
пытки переменить это направление и двигаться вверх оказались неудачными» [7: 315].

По нашему мнению, трагическая судьба Колобка – быть съеденным – была предопре-
делена еще одним обстоятельством: он был приготовлен из остатков продуктов (муки и 
«остаточного» теста), которые непременно должны быть съедены, поскольку наделялись 
в сфере народной духовной культуры сакральными свойствами, оказывающими влияние 
на здоровье, детородные способности людей и выполняющими роль апотропея. Вообще 
в остатках еды, согласно распространенным бытовым представлениям, концентрируется 
некая энергетическая «субстанция», которая непременно должна через еду попасть в ор-
ганизм человека. Не случайно и поэтому детей уговаривают  доедать пищу до конца, что 
на дне тарелки (миски, чашки и пр.) находится «силушка», которую нельзя оставлять. 
Показательно также, что встречающиеся в русских народных говорах слова с корнем 
колоб- нередко обозначают кулинарные изделия, приготовленные именно из остатков: 
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колобан ‘небольшой хлебец, испеченный из остатков теста, соскобленного со стенок и 
дна дежи’ [6: 142]; колобок ‘род лепешки из пресного теста, замешанного на отходах сли-
вочного масла’; ‘маленький круглый пирожок из ржаной или пшеничной муки, замешан-
ный на отходах сливочного масла’; колобух ‘небольшой хлебец, испеченный из остатков 
теста, поскребеш’ [6: 144-145]. Диалектные лексемы с корнем          -скреб- обозначают не 
только приготовленное из остатков муки или теста «хлебобулочное изделие» (Колобок, 
как известно, «по коробу скребён»), но и ребенка, родившегося последним и обладающе-
го, как отмечалось выше, значимыми магическими способностями: выскребыш ‘малень-
кий хлебец из остатков теста’; ‘тот, кто родился в семье последним; последыш’ [8: 22]; 
поскрёбушек ‘хлебец из остатков  теста’; ‘последний сын в семье’ [4: 171].   

Важно, на наш взгляд, иметь также в виду, что сказочный колобок фактически пред-
ставлял собой скоромную пищу («…на сметане мешён да в масле пряжён»), которая, 
будучи ритуальной, являлась не только магическим средством и апотропеем, но и под-
вергалась обязательному ритуальному уничтожению или съедению. Так, «уничтожение 
остатков скоромной масленичной пищи происходило в Чистый понедельник (у право-
славных) и в Чистую среду (у католиков): сжигали в костре остатки блинов, молока и 
сметаны; топили в проруби; в Чистый понедельник молодежь выпрашивала по дворам 
остатки скоромного и выпивки  и на этом устраивала заключительную пирушку, подво-
дящую итог масленичным гуляниям; остатки пасхальной трапезы – кости от запеченного 
пасхального поросенка, скорлупу от освященных яиц, крошки от пасхального кулича 
– закапывали в землю, разбрасывали в поле, сжигали, бросали в воду, подвешивали на 
чердаке, под крышей дома или в хлеву в качестве оберега от грома, бури, нечистой силы» 
[9: 580]. Колобок, таким образом, был обречен на обязательное съедение еще до своего 
приготовления (рождения), т.е. до начала активной фазы своей короткой жизни (передви-
жения по опасному лесному пространству и встречи со зверями), поскольку изначально 
он был задуман стариками как ритуальное кулинарное изделие имеющее особый статус 
и предназначавшееся для съедения с магической целью. Естественно поэтому предполо-
жить, что нашим далеким предкам, слышавшим в самом начале сказки о том, что Стару-
ха по совету Старика приготавливала  колобок из остатков еды, сразу же было понятно, 
что он – как ритуальный хлеб – должен быть обязательное съеден, и это осмыслялось 
отнюдь не как трагедия, а как вполне объяснимая закономерность. 

  Обращение к ресурсам Интернета позволяют выявить и определенным образом 
упорядочить разнообразные трактовки содержащегося в сказке «Колобок» мифологи-
ческого подтекста – от возвышенно-божественного до пренебрежительно-негативного, 
что свидетельствует о неослабевающем интересе к заложенному в этот текст смыслу. 
Так, рассматриваемый сказочный сюжет интерпретируется как акт создания человека 
«богами» – Дедом и Бабой. Все этапы творения Колобка – замешивание, поджаривание, 
остужение – понимаются при этом как приобщение ребенка к четырем стихиям: воде, 
огню, ветру и свету. Само же путешествие Колобка «символизирует всю жизнь челове-
ческую, в течение которой человек подвергается испытаниям характера»: испытанию на 
трусость (встреча с Зайцем), испытанию на злость и ненависть (встреча с Волком), испы-
танию на жажду власти (встреча с Медведем), испытанию на устойчивость к хитрости 
и лести (встреча с Лисой). На основании этого делается обобщение, связанное с пред-
ставлениями о славянском менталитете: «Так уж устроена славянская душа: и власть над 
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другими людьми не прельщает, и злобу в душе долго не хранит, и не струсит в трудный 
для Родины час, но доверчивость и неспособность распознать хитрость всегда приво-
дят к неприятностям. Из этой сказки можно сделать вывод, что для славянина важно 
научиться распознавать лесть и не доверять хитрым авантюристам, а жить своим умом 
и сердцем» [10].

Содержание сказки о Колобке соотносят также с одним из фрагментов древнеегипет-
ской мифологии: небесную богиню Нут (мать или жену бога солнца Ра) представляли в 
облике небесной коровы, которая утром рождает теленка (солнце), а вечером пожирает 
его, чтобы снова родить утром. С этой точки зрения Колобок – солнечный символ – про-
двигается, минуя различные препятствия, по лесной тропинке, как солнце по небесному 
своду, а в конце дня тонет в закате – в пасти рыжей Лисы [11]. Рассматриваемый сюжет 
имеет и другие «космические» интерпретации: как индоевропейский миф о происхожде-
нии человека от Неба и Земли, либо как описание вечной борьбы сына Неба – Солнца – с 
тьмой  [12].

В. Холкин считает, что «в истории Колобка, созданного из остатков, из пыли, из по-
следних праздных усилий, проговаривается непреклонная вера в обреченность лукавых 
игр с судьбой. Петлистое путешествие Колобка – это история бегства от судьбы, пол-
ное радостного желания ее обойти, перехитрить, объехать на кривой». Вначале судьба 
благосклонна к Колобку, так как стариковский замысел начинает успешно воплощаться: 
«под рукой оказывается не только мука, но и сметана, и масло, и даже дрова». Более 
того, судьба подарила сказочному герою поэтический дар – способность самовыражения 
через песенный текст, который, в сущности, является его оберегом, спасением от со-
путствующих ему неприятностей. Колобок полон веры в себя, «в возможность объехать 
судьбу на кривой бахвальства», а главное – он верит в спасительность песни, с помощью 
которой он заговорен от съедения (гибели). Но, по мнению автора, «наделив Колобка 
самоуверенностью и бахвальством, судьба лишает его двух важных чувств: опасливости 
и сомнения; именно полная утрата этих чувств и решает его гибель в конце сказки». Хи-
трая и коварная Лиса в таком случае символизирует неотвратимость судьбы, которая «не 
обходима, не избегаема и не объезжаема “на кривой”» [13].

В одном из интернет-материалов делается попытка установить связь рассматрива-
емого текста с оккультными представлениями. С этой целью прежде всего обращается 
внимание на «философский смысл» слова Колобок, соотносящегося с архаизмом коло 
‘круг, колесо, окружность’: «Круг, не имеющий начала и конца, является одним из вели-
чайших и древнейших оккультных символов». Отмечается также наличие в данном сло-
ве трех гласных звуков [о], которые сами по себе являются «кругами-кóлами» и поэтому 
усиливают магичность сказочного героя. Исходя из этого, сказка о  Колобоке характе-
ризуется как «героический эпос, повествующий о жизненном пути настоящего Посвя-
щенного», который «отрешился от всего бренного и иллюзорного на Земле, порвал все 
связи с тем микромиром, который его породил, чтобы свободным выйти в плавание по 
морям Истины». Пройдя несколько этапов на пути постижения истины, Колобок, испол-
няя песенку-мантру, изгоняет из себя страх (сбегает от трусливого Зайца), преодолевает 
в себе агрессию (сбегает от кровожадного Волка), избавляется от лени и самодовольства 
(сбегает от увальня-Медведя), но терпит поражение в общении с хитрой и коварной Ли-
сой, воплощающей в себе «то зло и несовершенство мира, который Колобок покинул на 
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первом этапе посвящения. И вновь он возвращается к той точке, с которой начал свой 
путь, но уже обновленным и мудрым. Материальная оболочка Колобка гибнет, но дух, 
очищенный и пpосветленный, продолжает восхождение к свету» [14].

В соответствии с гипотезой, высказанной В. Мершавка, неуловимость Колобка и та 
легкость, с которой он убегает от трех первых зверей, объясняются тем, что «Колобок 
– это солнечный зайчик, т.е. проекция солнца на поверхность земли; светлое пятно, кото-
рое оставляет солнечный луч на любой поверхности». Именно поэтому Колобка нельзя 
ни догнать, ни поймать. «Несуразный конец» сказочного героя, обусловлен, по мнению 
автора, магической природой испеченного старухой колобка: это не рядовое изделие из 
текста, а ритуальный хлеб, который верующие (в сказке – звери) вкушают во время при-
частия. Заяц, Волк и Медведь не смогли съесть ритуальный хлеб, поскольку вели себя 
прямолинейно и агрессивно («Колобок, Колобок, я тебя съем!»), а значит – «неправильно 
совершали ритуал, намеревались съесть Колобка сразу, не воздавая ему восторженных 
славословий». Что же касается Лисы, то она «полностью соблюла условия ритуала и по-
тому в качестве завершающей его части съела Колобка» [15].

 Е. Данилова, обращая внимание на то, что «странный и маловразумительный 
текст сказки «Колобок» не перестает, тем не менее, нравиться многим поколениям ма-
лышей», видит ее разгадку в том, что «вся сказка построена на метафоре еды: все хотят 
съесть Колобка, и он убегает, пока не будет все-таки съеден Лисой». При этом трагиче-
ский финал сказки не вызывает у детей  негативных эмоций, поскольку в детском созна-
нии он отождествляется с игрой в догонялки, основными элементами которой являются 
убегание и поимка. Отсюда делается вывод о том, что это как раз тот случай, когда «по-
едание является метафорой любви, то есть полного принятия объекта». Песенка Колобка 
понимается как «декларация отдельности и самостоятельности маленького существа»: 
Колобок, как и ребенок, раньше всего усваивает свое имя, начинает реагировать на него, 
с удовольствием рассказывает каждому встречному о том, чтó он сделал в прошлом и 
чтó делает сейчас. Небезынтересно, что звери, от которых легко уходит Колобок, – Заяц, 
Волк и Медведь, – названы словами мужского рода, а Лиса – существо женского пола, 
которая, в отличие от своих предшественников, не угрожает Колобку съедением, а про-
являет к нему интерес, хвалит его песенку, просит исполнить ее еще раз. По мнению 
автора, «весь путь Колобка – дорога младенца от мамы к маме: от мамы серой, скучной, 
немой к маме яркой, с ясной речью. <…> Образ Лисы – метафора новой мамы, которую 
малыш видит более четко, чью речь понимает, с кем хочет контактировать». Таким обра-
зом, вновь обретенная «мама» Колобка – Лиса – демонстрирует ему свою любовь через 
съедение («желание съесть – безусловное и полное принятие»), а Колобок, в свою оче-
редь, теряя ощущение связи с мамой, которая его «слепила» (родила), сливается с новой 
«мамой», растворяясь в ней [16].

  Т. Василенко также интерпретирует смысл сказки о Колобке сквозь призму дет-
ского восприятия: его пятилетняя дочь предложила два варианта сказки: а) Колобок убе-
гает от Лисы и возвращается к Деду и Бабе, которые его съедают; б) Колобок после дли-
тельных приключений попадает в Америку, где его съедают индейцы. Автор приходит к 
заключению о том, что тема этой сказки, определяемая философским термином «бытие-
к-смерти», – «о неизбежности смерти: если ты еда, быть тебе съеденным. <…> Съедение 
(=смерть) Колобка – рано или поздно – неизбежно. Он может быть сколь угодно хитрым, 
сколь угодно резвым – все равно его кто-нибудь съест, хотя бы даже индейцы» [17]. 
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 Резко отрицательная характеристика сказочного героя и самого сказочного 
текста содержится в материале, автор которого, используя просторечную и жаргонную 
лексику,  стремится доказать, что  сказка содержит «прямые и скрытые угрозы неокреп-
шей детской психике». Колобок как сказочный персонаж не может научить детей ничему 
хорошему, поскольку он не проявляет малейшего уважения к родителям: «Ему, как и 
многим молодым дурням, всё по барабану! Наплевав на родителей и выкинув из головы 
все моральные обязательства, Колобок оставляет стариков помирать, а сам отправляется 
в свет». Автор считает, что старики испекли Колобка не потому, что они были голодны: 
Колобок им нужен как опора в старости, а не еда. Колобок, таким образом, трактуется 
как «русский Буратино». При встрече с лесными зверями Колобок, бахвалясь, «поёт всем 
свою дурацкую песенку, лишний раз демонстрирующую всю свою недалёкость и само-
влюблённость». Встреча с Лисой и трагическая судьба Колобка, по мнению автора, впол-
не закономерны: «всякий лох неизбежно встречает своего кидалу». Поскольку в сказке о 
Колобке автор видит отражение серьезных морально-этических проблем, он считает, что 
эта сказка – вовсе не детская и поэтому ее нужно читать не в младенчестве, а в старших 
классах школы, чтобы «неокрепшее детское сознание не засорялось ложью, пустыми 
иллюзиями и абсурдом» [18].

 Приведенный материал, таким образом, не только дает наглядное представле-
ние о множественности трактовок сказочного сюжета о Колобке, но и помогает осознать 
изначальный мифологический подтекст кажущегося простым и не вполне логичным по-
вествования.
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КомуніКативних аКтів

(на матеріалі українських та англійських художніх творів)

Сучасна лінгвістика дає можливість більш повного аналізу художніх текстів з точ-
ки зору їх паралінгвістичної складової. Це дозволяє розглядати текст як цілісну систе-
му, комунікативний акт, що має складну структуру. Дана стаття розглядає невербаль-
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The contemporary linguistics gives the opportunity to analyze modern fiction from the 
paralinguistic point of view. This helps to study the text as the integral system, communicative 
act, which has the complex structure. This article examines nonverbal signs and their role in 
modern fiction.    

Key words: paralinguistics, nonverbal communication, mimics, pantomimics.

Одним із засобів спілкування є невербальна комунікація, вона включає різні рухи 
тіла (жести, міміка, пантоміміка), інші засоби зовнішньої несловесної передачі емоцій-
них станів людини, які слугують засобами обміну інформацією між людьми. Іноді ка-
жуть про невербальну поведінку людини. При цьому йдеться про форми її поведінкової 
активності, не пов’язаної з мовою, але такі, що виконують комунікативну функцію.

Лінгвістичному та психологічному аспектам дослідження невербального спілкуван-
ня присвячено праці зарубіжних учених І.Н. Горєлова, О.С. Іссерс, І.А. Стєрніна, А. Піза, 
Р. Бердвіселла, H.P.Grice, R. Lakoff, D. Tannen, T. A. Van Dyke та ін. Більшість дослідни-
ків розділяють думку, що словесний (вербальний) канал використовується для передачі 
інформації, тоді як невербальний канал застосовується для «обговорення» міжособових 
стосунків, а в деяких випадках використовується замість словесних повідомлень [1: 124]. 
У результаті таких досліджень оформився новий розділ мовознавства – паралінгвістика, 
що вивчає невербальні засоби, які разом із вербальними передають смислову інформа-
цію. Учені виділили три види паралінгвістичних засобів: кінесичні (жести, пози, міміка), 
фонаційні (тембр мовлення, темп, голос) і графічні (почерк, символи). 

Термін «паралінгвістика» (грецьк. pará — «біля») має вузьке і широке тлумачення. 
У вузькому сенсі він позначає лише фонаційні засоби комунікації – тон мови, гучність, 
темп, паузи, заповнювачі пауз – так звані вокалізатори типу «е-е», «мм-мм», а також такі 
якісні ознаки голосу, як тембр, висота, діапазон, нарешті, особливості вимови індивіда, 
які можуть бути обумовлені діалектною специфікою або індивідуальними особливостя-
ми – хрипкістю голосу, нашіптуванням, прицмокуванням і тому подібне [2: 367]. Широке 
тлумачення паралінгвістики включає і кінесичні засоби комунікації. Сукупність таких 
засобів комунікації, як жести, пози, рухи тіла, позначається терміном кінесика. Одини-
ці кінесики називають кінемами. Іноді виділяють окремо мімічні засоби комунікації – 
вираз обличчя, погляд, але частіше за все їх розглядають у складі кінесичних засобів, 
оскільки вони, як і жести, відрізняються динамічністю [3: 351]. При широкому розумінні 
в паралінгвістику включаються і графічні засоби письмової форми комунікації – графи, 
схеми, плакати, види шрифтів і т. п. Неоднозначність розуміння паралінгвістики поясню-
ється складним процесом її становлення як спеціальної області знання.  

У процесі комунікації невербальне спілкування відіграє надзвичайно важливе зна-
чення. Воно видає суб’єкта там, де той зволів би зберегти таємницю, і таким чином одна 
людина здатна зчитувати інформацію з іншої саме завдяки окремим невербальним засо-
бам, куди, крім власне жестів – рухів рук, ніг, голови, включаються міміка, тон голосу, 
пози й рухи тіла, які є показниками етнічних особливостей і моральної орієнтації осо-
бистості.

Невербальна комунікація є найстародавнішою формою спілкування людей. І зараз, 
не дивлячись на такий досконалий засіб спілкування, якою є вербальна мова, в міжосо-
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бистісному спілкуванні невербальна комунікація передає 65% всій інформації. Це по-
яснюється тим, що для успішної комунікації важлива інформація не тільки репрезен-
тативного характеру (про предмети, їх місцеположення, про ідеї, явища даного часу), 
але також інформація оцінного характеру, що дозволяє визначити відношення мовця до 
самої інформації і адресата. За даними експериментів при висловленні відношення рухи 
тіла передають 55% інформації, голос – 38 %, слова – всього 7% [4: 52]. Таке активне 
використання невербальних засобів в міжособистісному спілкуванні пояснюється рядом 
причин – невербальні сигнали, що розвинулися як засоби комунікації раніше, ніж вер-
бальна мова, виявилися стійкими в своїх первинних функціях і часто уживаються не-
свідомо; невербальні засоби мають певні переваги перед вербальними – вони сприйма-
ються безпосередньо і тому сильніше впливають, не дивлячись на свою короткочасність; 
вони передають найтонші відтінки відношення, оцінки, емоцій; нарешті, вони можуть 
передавати інформацію, яку важко або з яких-небудь причин незручно виразити словом. 

Дослідження мімічного вираження емоцій почалися ще більш 100 років тому. Однієї 
з перших була робота Ч. Дарвіна «Вираження емоцій у людини й у тварини» (1872). Гі-
потеза Дарвіна полягала в тому, що мімічні рухи утворилися з корисних дій, тобто те, що 
зараз є мімічним вираженням емоцій раніше було реакцією з визначеним пристосуваль-
ним значенням. Безпосередньо мімічні рухи являють собою або ослаблену форму цих 
корисних рухів (наприклад, вищерення зубів при страхові – залишкове явище оборонної 
реакції), або їхня протилежність (наприклад, послаблення лицевих мімічних м’язів при 
посмішці є протилежністю їх же напруги при ворожих почуттях), або пряме вираження 
емоцій (наприклад, тремтіння являє собою наслідок напруги м’язів при мобілізації орга-
нізму перед нападом). Дарвін стверджує, що мімічні реакції є вродженими і знаходяться 
в тісному взаємозв’язку з видом тварини. Схожих поглядів дотримувався Дж. Уотсон: на 
його думку емоційні реакції є інстинктивними чи умовно-рефлекторними [5: 23]. 

Однак багато вчених заперечували цю гіпотезу, стверджуючи, що мімічний прояв 
емоцій – це результат процесу соціалізації. Гіпотеза про виникнення міміки в результаті 
соціалізації базується на припущенні, що культурні норми контролюють мімічні прояви 
емоцій і що міміка набуває різного значення залежно від культури [5: 54]. Більшість вче-
них виділяє три загальні фактори, що впливають на формування мімічного вираження 
емоцій:

1.  вроджені видотипові мімічні схеми, що відповідають визначеним емоційним ста-
нам;

2.  заучені, соціалізовані засоби прояву почуттів, що підлягають довільному контр-
олю;

3.  індивідуальні експресивні особливості, що додають видовим і соціальним формам 
мімічного вираження специфічні риси, властиві тільки даному індивіду.

Міміка – одна з більш менш сприйманих і описуваних властивостей загальної мото-
рики особи, тобто – виразні рухи обличчя. 

Обличчя людини володіє здатністю з першої секунди спілкування розповісти про 
суб’єкт дуже багато, оскільки на ньому розташовані дистанти – рецептори, що сприйма-
ються іншою людиною. Фізіогномічний механізм прояву думок та відчуттів на обличчі 
вводиться в дію через скорочення лицьових м’язів, які змінюють вираз обличчя і сигналі-
зують про його стани. Емоційні прояви складаються із спонтанних і довільних мімічних 
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реакцій. Цілісність і динамічність є головними характеристиками міміки [6: 24]. Окремі 
мімічні зони лоба, очей, рота діють як ланки єдиної цілісної системи.

Обличчя – найбільш  значима з комунікативної та експресивної точки зору частина 
тіла, а міміка – найбільш контрольований невербальний сигнал. Мімічні прояви емоцій 
– важливий чинник, регулюючий життя людини в соціальній групі [7: 89]. Крім того, мі-
міка та пантоміміка тісно пов’язані з мовленням і являються однією зі складових частин 
соціальної взаємодії. Насправді, коли відправник супроводжує мову мімікою та пантомі-
мікою, які підкреслюють або змінюють вербальне повідомлення, одержувач сигналізує 
про те, що він чує (виражає зацікавленість / не зацікавленість, згоду / не згоду). 

З позиції експресії, обличчя можна розділити на три частини: верхню, нижню і се-
редню [5: 57]. Верхня частина обличчя – це лоб, брови і мімічні зморшки. Зморшки 
можуть бути горизонтальними та вертикальними. Горизонтальні зморшки найчастіше 
означають, що наша увага на щось направлена. Інтенсивна увага, показана горизонталь-
ними зморшками, може виникати через велику кількість таких психічних станів як: три-
вога, недовіра, здивування, збентеження. У більшості випадків горизонтальні зморшки 
виникають разом з підняттям брів. Це можна побачити у наступних прикладах, взятих з 
художніх творів:

He can tell it is a question by the rising intonation and the slight widening of her blue eyes 
and arching of her eyebrows, and it evidently demands an answer. (David Lodge)

I have seen him siege his eyebrows for many times. (Sue Townsend)
Рибина недовірливо наморщила чоло. (Любомир Дереш)
Вертикальні зморшки сигналізують про те, що наша увага повністю зусереджена на 

ході бесіди, або на комусь з співбесідників. Виникнення таких зморшок несе в собі таку 
інформацію як: гнів суб’єкту, роздратування, напругу, поганий настрій, втому. 

‘No bigger than an umbrella stand, ‘said Dr Breed, reading Newt’s letter and frowning. 
(Sean O’Casey)

He scratched his head and frowned. ‘Didn’t I read in the paper the day where they’d 
finally found out what it was?’ (Kurt Vonnegut)

Нижня частина обличчя – це підборіддя та рот. Мімічні можливості підборіддя дуже 
обмежені та більшість спостерігачів їх не сприймає. Рот виконує важливу функцію у 
процесі комунікації. Коли людина переживає гнів, неприйняття, небажання сприймати 
інформацію, її рот закривається, а губи звужуються. Також нездатність посміхнутися – 
це наявний сигнал замкненості. 

Велику увагу серед усіх експресивних засобів приділяють посмішці [8: 241]. По-
смішки бувають живі та мляві, сором’язливі та грайливі, хитрі та доброзичливі. Посміш-
ка, здатна усунути будь-яку погрозу, це своєрідний дарунок, яким люди можуть обміню-
ватися та отримувати від цього задоволення. 

‘Bye son, thanks for coming.’ He gave me a smile that was almost tender, and stood at the 
door until I passed through the front gate. (David Lodge)

Він м’яко їй посміхнувся, дякуючи за пійло.(Любомир Дереш)
Margaret turns with a smile. Why are you so catty? (Tennessee Williams)
Середня частина обличчя – це область очей. Вона може приймати різноманітні фор-

ми, залежно від погляду. Погляд відіграє велику роль в становленні відносин та передачі 
інформації. 
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Контакт очей є основою довірливого, культурного спілкування. З нього, як правило, 
починається ділова чи інтимна розмова. Відомо, що зіниці в людини розширюються, 
коли її щось зацікавило. Іноді під час спілкування з одними людьми ми почуваємося при-
ємно, а з іншими — відчуваємо роздратування, навіть тривогу. Дуже часто це пов’язано з 
«поведінкою» очей, з тим, як на нас дивляться: прямо, зверху вниз чи знизу вгору, корот-
кочасним чи тривалим поглядом [9: 14]. Через погляд ми відчуваємо недоброзичливість, 
оцінювання, заздрість або ж, навпаки, інтерес, увагу, зацікавленість. Під поглядом однієї 
людини нам робиться тепло і приємно, а під поглядом іншої — незручно, боляче, бо її 
очі нас начебто відштовхують. 

На концерт прийшли представники муніципалітету, делегація від української діа-
спори та кілька феміністок, котрі дивились та тубу з неприхованою ворожістю. 
(Сергій Жадан)

It hasn’t changed mine, but I only glanced through it. (Sue Townsend)
Mrs. Whittaker (shooting a suspicious glance at her): You’ve never met him? (Noel 

Coward)
Якщо людина нещаслива або хоче щось приховати, її очі зустрічаються з вашими 

рідко, десь близько третини часу спілкування. Довго (до двох третин всього часу) люди 
дивляться один на одного, якщо їм приємно бути разом. Таке буває й тоді, коли в них 
ворожі стосунки. Повністю відкриті очі свідчать про чутливість, зацікавленість. При-
криті очі є ознакою байдужості, втоми, інертності, зверхності тощо. Прямим поглядом 
найчастіше показують інтерес, довіру, бажання вступити в контакт. Погляд збоку — це, 
скоріше, недовіра, скептицизм [4: 112]. Якщо погляд спрямований згори вниз, це свід-
чить про бажання підкреслити свою зверхність, презирство. Іноді людина ухиляється 
від погляду не тому, що хоче щось приховати, боїться чогось, а тому, що сором’язлива, 
невпевнена в собі, цнотлива.

Така забава! – Банзай екстатично закочував очі, всім своїм виглядом показуючи, 
яка то була для нього фрайда. (Любомир Дереш) 

На певній стадії розмови урядник таки згадував про нього і, водянисто дивлячись 
кудись униз, обіцяв посприяти. (Юрій Андрухович)

– Котра година? – суворо і страшно, примруживши очі й затягуючись сигаретою, 
спитав тато. (Ірена Карпа)

Отже, контакт очей сприяє комунікативній взаємодії людей — діловому, соціальному 
та інтимному спілкуванню, задоволенню їхніх емоційних сподівань і потреби у збере-
женні своєї гідності, дотриманню етичних норм і правил. 

Невербальна поведінка зумовлена різними факторами: психологією людської особи, 
суспільною психологією, фізіологічними аспектам існування людини і соціуму, категорі-
єю часу. Всі ці багатоаспектні і зв’язані між собою параметри лінгвокультури знаходять 
своє віддзеркалення у художньому тексті. Подібне віддзеркалення має як експліцитне, 
так і імпліцитне вираження, з чого виходить особлива складність вивчення невербальних 
засобів комунікації в аспекті їх існування у просторі художнього дискурсу. 

Таким чином, перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивчення невербаль-
них засобів комунікації з точки зору актуалізації їх знаково-системної будови в худож-
ньому тексті. 
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мірКуваннЯ у процеСі роЗКриттЯ цінніСних аСпеКтів новеЛи

У статті робиться спроба проаналізувати процес смислоутворення художнього 
тексту та участь текстово-дискурсивної одиниці міркування у цьому процесі, функції 
цієї одиниці у розкритті експліцитного та імпліцитного смислу новели, її теми та ідеї, 
участь міркування у процесі осмислення ціннісних аспектів тексту. 

Ключові слова: смислоутворення, міркування, тема та ідея новели, смисли тексту.
В статье предпринимается попытка анализа процесса смыслообразования худо-

жественного текста, а также участие в этом процессе рассуждения как текстово-
дискурсивной единицы, её функции в раскрытии эксплицитного и имплицитного смысла 
новеллы, её темы и идеи, участие рассуждения в процессе осмысления ценностных ас-
пектов текста. 

 Ключевые слова: смыслообразование, рассуждение, тема и идея новеллы, смыслы 
текста.
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The paper aims at providing a comprehensive analysis of the sense formation process. 
Cogitation is analyzed as a text-discourse unit participating in the sense formation process. 
Particular attention was paid to this unit function in disclosure of implicit and explicit meaning 
of a short story, its subject and idea. 

Keу words: sense formation, cogitation subject and idea of a short story.

Для дослідження ролі міркування у розкритті ціннісних аспектів новелістичного 
твору спробуємо насамперед надати визначення процесу смислоутворення. Як зазнача-
ють дослідники, процес смислоутворення – це процес перетворення суми всіх смислів 
тексту у загальний його смисл [1 :  27]. У процесі смислоутворення відбувається гене-
рування ціннісних смислів, семантичне представлення тих чи інших елементів тексту як 
таких, що мають певний ціннісний смисл. Міркування як одна з одиниць тексту має своє 
семантичне наповнення, яке утворює певні смисли, що розкриваються за допомогою цієї 
текстово-дискурсивної одиниці. 

Наше дослідження має на меті з’ясувати участь міркування у розкритті смислу тек-
сту, а також довести, що ця одиниця використовується автором у художньому тексті для 
розкриття смислу подій та його теми. Ми виходимо з гіпотези про те, що міркування в 
художньому тексті допомагає побудувати логічну послідовність подій. Логічні компо-
ненти міркування – теза, аргументи та висновок – пов’язані з подальшим розвитком тек-
сту. Таким чином, ми можемо припустити, що саме міркування є тим елементом тексту 
(композиційним та змістовним), який створює загальний його смисл.

Міркування як результат процесу мислення та як одиниця тексту має три змістовних 
пласти: логічний, смисловий та інформаційний [3 : 40].  Смисловий рівень проявляється 
в тому, що група пропозицій поєднується одним загальним змістом, однією загальною 
темою, розкриває один загальний смисл. Такою групою пропозицій може бути мірку-
вання як одиниця тексту, як текст у тексті. На логічному рівні відбувається співвіднесе-
ність із розумовою діяльністю людини, міркування спирається на умовивід як на процес 
мислення. Отже, міркування є результатом процесу мислення людини та розкриває один 
загальний смисл тексту.

Природнім є зв’язок міркування як логічної категорії, що містить смисловий рівень, 
з процесом смислоутворення. Логічний характер смислопошукової роботи зумовлюється 
тим, що в ситуаціях, які вимагають розуміння та осмислення (тобто у процесі смислоут-
ворення), людина керується насамперед логікою. З іншого боку, у процесі смислоутво-
рення тексту відбувається своєрідне «нашарування» логічних схем на процес «викриття 
смислу» [1: 25].

Таким чином, міркування як текстово-дискурсивна одиниця тісно пов’язане зі смис-
лопошуковою роботою та з процесом смислоутворення. Розглянемо, як відбувається 
процес смислоутворення та як у цьому процесі бере участь міркування. 

Ми вважаємо, що міркування як зафіксований на письмі результат розумової діяль-
ності індивіду виступає засобом розкриття символічного плану новели та надання гли-
бокої інтерпретації смислів тексту, тобто сприяє створенню авторських та особистісних 
смислів. Саме через цю текстово-дискурсивну одиницю відбувається розкриття експлі-
цитного та імпліцитного смислу новели, її теми та ідеї (як у новелах Паскаль Дюфренуа 
« La corde d’or » або Франсуаза Герен « Je serai là jusqu’au bout »). 



68

Створення особистісних смислів відбувається через осмислення проблеми життєвих 
цінностей людини, тобто ціннісних аспектів новели. Як зазначає з цього приводу В. А. 
Маринчак, “ціннісна семантика […] пов’язана не лише з явним прямим позначенням, але 
й із неекспліцитними способами передачі […] ціннісних смислів. Розгляд, затвердження 
ціннісної значимості тих чи інших реалій, тих чи інших феноменів виникає у результаті 
ментальної, перцептивної, емоційно-волітивної активності суб’єкта, що створює текст, 
та суб’єктів, представлених у самому художньому тексті” [2 : 6]. Таким чином, осмислен-
ня головних ціннісних аспектів новели відбувається у тому числі у результаті ментальної 
діяльності суб’єкта мовлення, тобто його розмірковувань. Одним із об’єктів міркування 
можуть бути універсальні поняття, символи, загальновизнані цінності. Такі міркування 
будуються на створенні асоціативних зв’язків та особистісних смислів.

Як було виявлено у результаті проведеного аналізу, участь міркування у створенні 
особистісних смислів новели, тобто у процесі осмислення її головних ціннісних аспек-
тів, є його головною функцією у процесі смислоутворення тексту новели. 

Міркування бере безпосередню участь у процесі осмислення головних ціннісних 
аспектів, а отже, у розкритті головної ідеї твору, у створенні його смислу, як у новелі Га-
бріель Ролен «Heureux qui comme Albert!». Осмислення головних моральних цінностей 
приводить до інтерпретації смислу тексту, до завершення процесів смислоутворення та 
розкриття головної ідеї новели. 

Mіркування як логічна категорія виконує функцію логічного зв’язку подій, бере без-
посередню участь у побудові логічної структури твору. На нашу думку, структурний 
зв’язок окремих композиційних частин  у новелі відбувається саме завдяки міркуванню, 
і таким чином можна прослідкувати за перебігом подій твору. У той же час міркування 
сприяє розкриттю смислу кожної композиційної частини новели, виконуючи одночасно 
функцію смислового зв’язку подій.

Таким чином, міркування в новелі підготовляє читача до подальшого перебігу сю-
жету, підбиває підсумок попередніх подій. Це є другою функцією міркування у проце-
сі смислоутворення художнього тексту. При цьому на подальший перебіг подій указу-
ють такі лексичні одиниці, що мають значення узагальнення, підбиття підсумків (bref, 
cependant, alors і т. ін).

Від місця міркування у композиційній побудові новели залежать його функції у про-
цесі смислоутворення. Слід зауважити, що  з розвитком подій у тексті та з розкриттям 
смислу тексту пов’язані головні компоненти логічної структури міркування – теза, аргу-
менти та висновок. При цьому міркування найчастіше відбувається у фінальній частині 
новели, як, наприклад, у новелі Жонатан Коллен «Quai 9». Це міркування представляє 
собою діалог, але у той же час цей діалог проходить у внутрішньому мовленні дівчи-
ни. Він не розрахований на іншого слухача, має внутрішню спрямованість. Аналізуючи 
зв’язок логічної структури міркування із загальним змістом новели, зазначимо, що теза 
– certaines histoires se terminent très mal  – розкриває смисл першої частини новели.

Аргументативна частина міркування включає в себе два твердження, які також тісно 
пов’язані із загальним смислом новели. Перша пропозиція –  Nous avons tous des choix à 
faire  – розкриває смисл наступної частини новели. Від того, яку жертву принесе героїня, 
залежить її кінець, і цей смисл розкривається наступною пропозицією –Ta fin dépendra 
des sacrifices que tu auras faits. Висновок міркування – Personne ne meurt le sourire aux 
lèvres – розкриває смисл та пояснює останню частину новели. 
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Кожна логічна складова концентрує в собі смисл окремої частини тексту новели, а 
в цілому міркування розкриває смисл усього тексту. Подібну роль відіграє міркування 
в новелі Ніколя Марш «Le chat qui lisait Schopenhauer», яке також перебуває у заключ-
ній частині новели та представляє собою певний висновок із загального смислу новели, 
смислу, який не є вираженим експліцитно, про що свідчить використання автором ви-
разу: Quant à morale de cette histoire, elle est on ne peut plus claire. Кожна складова мір-
кування служить для вираження смислу окремої частини, а поєднання всіх цих частин в 
одне ціле створює новий загальний смисл усього тексту новели. Як приклад цього можна 
навести також міркування у новелі Режі Белей « La prison sans murs », де воно створює 
загальний смисл та розкриває головну ідею новели.

В новелі Жана-Марі Лаклаветіна « Mouches noyées » йдеться про життя та смерть, 
про ті цінності, що є головними для людини. Міркування головного героя відображають 
смисл «смерть» – finir, s’éteindre, quitter le programme, порівняння la vie – une errance de 
somnambule, des images virtuelles; «гроші», «жадібність» – son portefeuille, mille neuf cents 
balles, cartes de crédit, notion d’argent, зіставлення l’être humain – scolopendre.  Розкриття 
названих смислів сприяє розкриттю головної ідеї новели – осмислення людиною голо-
вних життєвих цінностей, що приводить до трансформації її життєвої позиції.

Міркування в новелі може бути засобом створення нового смислу. Міркування пер-
сонажу відбувається зазвичай у його внутрішньому мовленні, у його думках, тобто воно 
пов’язує мову з мисленням, наприклад у новелі Крістіан Бергцоль « En faim ». Мірку-
вання створює загальний смисл новели, розкриваючи смисл самотності, суму: pleurer, 
une tristesse, le sac lourd d’une longue vie, larmes, un chagrin, une autre peine passée. У той 
же час воно надає нової інтерпретації смислам  «сум», «сльози», «самотність» завдяки 
висновку: Moi, je bloque tout. 

Таким чином, проаналізувавши участь міркування у створенні смислу новелістич-
ного твору, ми можемо зробити такі висновки. Міркування експліцитно бере участь у 
формуванні смислу новели. Участь міркування у процесі смислоутворення залежить від 
його композиційного статусу. В залежності від композиційної участі міркування в про-
цесі смислоутворення воно має різні стратегії формування смислу. 

Міркування, що перебуває на початку твору, включає в себе стратегії повідомлення 
інформації, створення пресупозиції для успішного процесу смислоутворення. Міркуван-
ня наприкінці новели включає в себе стратегії підбиття підсумків, інформаційної кон-
центрації, експліцитно виражає головну ідею твору. 

У фінальній частині новели міркування підбиває підсумки сказаного, створює асо-
ціативні зв’язки, розкриває головну ідею твору через пояснення того, про що йшлося 
у новелі. Смисл, який створює міркування, що розташовується на початку твору, стає 
повністю зрозумілим лише після його прочитання. Міркування віддзеркалює загальний 
смисл новели не лише завдяки його місцю в композиційній побудові новели, а й через се-
мантичне наповнення, лексичні одиниці, за допомогою яких відбувається процес смис-
лоутворення.

Головною функцією міркування у процесі смислоутворення тексту новели є його 
участь у створенні особистісних смислів новели, тобто у процесі осмислення її голо-
вних ціннісних аспектів. Ще однією важливою функцією міркування у смислотворенні 
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новели є функція смислового зв’язку подій, підготовка читача до сприйняття подальшого 
перебігу сюжету, підбиття підсумків попередніх подій.
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о. наЗаруК і Л. фейхтвангер: 
до питаннЯ про ампЛітуду Компаративних ЗіСтавЛенЬ

У статті розглянуто питання про евристичну легітимність компаративного лі-
тературознавчого дослідження творчості О. Назарука та Л. Фейхтвангера, виходячи 
з особливостей об’єктно-предметної сфери порівняльного літературознавства та іс-
нуючих поглядів на значення в історико-літературному процесі творчості так званих 
«непершорядних» письменників.

Ключові слова: компаративістика, «непершорядні» письменники, історико-літера-
турний процес, О. Назарук, Л. Фейхтвангер.

В статье рассмотрен вопрос об эвристической легитимности компаративного ли-
тературоведческого исследования творчества О.Назарука и Л.Фейхтвангера, исходя из 
специфики обьектно-предметной сферы сравнительного литературоведения и суще-
ствующих взглядов на значение в историко-литературном процессе творчества так 
называемых «непервостепенных» писателей.
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The article deals with the question of heurictic legitimacy of comparative literary criticism 
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Сам факт залучення до компаративного розгляду таких постатей як Ліон Фейхтван-
гер, з одного боку, та Осип Назарук, з другого боку, може викликати певний скепсис і, 
навіть, заперечення. Підґрунтям для останніх, як правило, буде твердження про те, що 
вказані письменники займають принципово різне місце в загальній аксіологічній ієрархії 
художньо-літературних цінностей.

Коли мовлять про німецького прозаїка, то йдеться про митця, творчість якого вхо-
дить в певний літературний канон і є взірцевою. Так, Л. Фейхтвангер був в очах свого 
сучасника і видатного німецького романіста Т. Манна письменником «солідним і водно-
час привабливим, серйозним і водночас readable, як кажуть англійці, тобто доступним, 
цікавим, захоплюючим і зовсім не громіздким, незважаючи на ґрунтовність історично-
го фундаменту його романів» [1(11: 307)]1, а його брат Г. Манн вбачав у Фейхтвангері-
письменникові рідкісне поєднання вишколу, майстерності і характеру [2: 428]. За вміння, 
використовуючи епічні засоби, формувати мислення читача для розуміння історичних 
взаємозв’язків, за ясність і чіткість відображуваного письменником світу Б. Брехт вклю-
чає Фейхтвангера до тієї літературної традиції, яка в епоху історичних потрясінь і полі-
тизації літератури здобуває потужну літературну репрезентативність по всьому світі [3].

Жоден інший німецькомовний романіст з гуманістичною позицією не досяг у І по-
ловині ХХ століття такої світової популярності, що, як дослідив Йозеф Пішель, «ви-
мірювалася б у таких тиражах видань та перекладах» [4: 7]. Зрозуміло, що мільйонна 
аудиторія читачів Л. Фейхтвангера з’явилась не через тимчасовий інтерес до історичної 
тематики. Причини цієї популярності німецький літературознавець Г. Льойпольд вбачає 
у тонкому, зрілому, розумному проникненні «у проблеми нашого століття <ХХ ст.>, на 
які цей німецький письменник одягнув для уявного створення дистанції форму історич-
ного роману» [5: 5]. Сучасний швейцарський дослідник Г. Я. Гефті  підкреслив різносто-
роннє обдарування Л. Фейхтвангера, який «лише після Першої Світової війни у віці 35 
років знайшов жанр, в якому він зміг розвивати свою власну майстерність, ― історичний 
роман. До цього він здобув ім’я у якості гострого театрального та літературного крити-
ка» [6: 5]. Український літературознавець Д. Затонський зазначив, що «як романіст Фей-
хтвангер завжди історичний» і «історія приваблює його не тільки як тема, як сюжет, а й 
як проблема», та назвав його романну прозу за аналогією з бальзаківською «Історичною 
комедією» [7: 305, 311].

Натомість критичні рецепції творчості О. Назарука закономірно дещо інші. Більшість 
сучасників українського автора, визнаючи його як «надзвичайно талановиту людина, з 
ерудицією та величезним політичним і журналістським темпераментом», вбачали у ньо-
му швидше публіциста та журналіста, який «залишив кілька брошур із своїми військово-
історичними споминами, полемічну книжку „Рік на Великій Україні”, яка має посмак  
протинаддніпрянського пасквіля, брошури з соціальною тематикою, писав репортажі з 
своїх подорожей, був теж автором історичних повістей із княжих часів „Князь Ярослав 
Осьмомисл” і „Роксоляна”» [8: 76–77]. Дослідження творчості українського письменни-
ка розпочалась у 90-х роках ХХ ст., коли з’явились літературознавчі розвідки В. Качкана, 
М. Федунь та ін. Вони представляють нам високу оцінку мемуарної спадщини О. Наза-
рука, за якою «пізнаємо високоосвічену особистість, політичного діяча І половини ХХ 
ст.», яка сповнена «філософських роздумів про долю нації, людського суспільства, роль 
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жінки в житті народу, в них підноситься ідея національного виховання молоді тощо» 
[9: 24], та його історичних повістей «Суд Олекси Довбуша», «Проти Орд Чингісхана», 
«Князь Ярослав Осмомисл: історична повість з 12-го століття з генеалогічним древом 
князів Рюрикового роду», «Роксоляна», що «розкривають могутнє пагілля мистецького 
древа цієї творчої особистості» [10 (3: 176)]. Однак у адресованій широкому читаць-
кому загалові українській історичній прозі 1920–1930-х років, до якої разом з Б. Леп-
ким, В. Бирчаком, В. Будзиновським, І. Крип’якевичем належав і О. Назарук, на думку 
Б. Ю. Денисюка, «переважає популяризаторський струмінь, відтак — пригодницька й 
екзотична спрямованість, легкий сюжет і незначна ідейно-психологічна проблематика» 
[див. про це: 11: 1, 6].

На такому тлі закономірно виникає питання: навіщо порівнювати О. Назарука з 
Л. Фейхтвангером, знаючи, що як письменник Осип Назарук програє німецькому проза-
їку і може бути позиціонованим у невигідному для нього світлі.

Відразу варто зазначити, що таке питання не належить до сфери літературознавчої 
науки, покликання якої ніколи не вичерпувалося, не вичерпується і не може вичерпу-
ватися (причому не тільки за актуальних умов after-постмодернізму [12; 13: 74]2)  суто 
оціночними судженнями. Крім того, обґрунтованість наявної рецепції творчості німець-
кого та українського письменників не є переконливим свідченням неможливості чи на-
укової нелегітимності компаративного зіставлення творчості Л. Фейхтвангера і О. Наза-
рука в тому чи іншому аспекті. Навпаки, будучи безпосередньо пов’язаною з об’єктно-
предметною сферою компаративістики, означена ситуація спонукає до розгляду низки 
принципових для порівняльного літературознавства проблемних питань. Наприклад, 
чи обов’язково порівнювані явища повинні належати до одного ієрархічного рівня в 
загальній аксіологічній ієрархії літературно-художніх цінностей, чи вони можуть бути 
різнорівневої належності? Які диференціальні ряди належності треба враховувати при 
визначенні об’єктів для конкретного компаративного аналізу? Яке об’єктивне (наскільки 
це можливо) значення має в історії національної літератури творчість так званих «непер-
шорядних» авторів, і як ці «непершорядні» творчі практики функціонують у реальному 
історико-літературному процесі? Перелік можна продовжити.

У центрі такого проблемного ряду перебуває питання про параметри літературно-
художніх явищ, які можуть бути залучені до компаративного аналізу. Зважаючи на те, 
що — в ідеалі — сучасна історія літератури не може бути абсолютно некомпаративною 
[див. про це: 14: 106, покликання 127], сформульоване питання є іногалузевим варіан-
том формулювання традиційного питання про об’єктний матеріал й емпірично-змістову 
сферу компетенції історії літератури. При цьому в межах самого порівняльного літера-
турознавства вказана центральна проблема актуалізує питання про те, що і з чим мож-
на порівняти, яке актуалізує напрацювання О. М. Веселовського, який, опираючись на 
думку про соціально обумовлену єдність та закономірність процесу розвитку світової 
літератури та на теорію «зустрічних течій» у літературі, широко зіставляв явища, що не 
пов’язані у часі та історичною взаємодією, але належить одній і тій самій стадії суспіль-
ного розвитку (древньогерманський героїчний епос — «Іліада», культова драма древ-
ніх греків та «ведмежа драма» народів північного Сибіру і таке інше) [див. про це: 15: 
42–58, 101–154]. В.М.Жирмунський розвинув цю думку свого видатного попередника і 
дійшов висновку, що «такий метод порівняння, припускаючи можливість розгляду вка-
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заних явищ — незалежно від їх походження, географічного поширення й хронологічної 
прив’язаності — як рівноцінних зі стадіальної точки зору, передбачає єдність і зако-
номірність процесу літературного розвитку, як і усього суспільно-історичного процесу 
загалом» [16: 20]. Інакше кажучи, література, як відображення дійсності, репрезентує 
значні аналогії в межах однакових стадій, епох, століть й інших, більш локальних оди-
ниць періодизації літературного процесу, «хоча і в різних хронологічних межах і з спе-
цифічними місцевими особливостями, що відображають на тлі єдності історичного руху 
своєрідність історичного поступу даної країни» [16: 18].

Така опора на спільність стадіальної належності змушує зважити на те, що стадія 
або «глобальна епоха» (термін П.О.Грінцера), чи стан культури (С.С.Аверінцев) ― це 
найбільша за часо-просторовими параметрами диференціальна одиниця в періодизації 
історико-літературного процесу. Виокремлення стадій, судячи з праць названих учених 
[див про це: 17; 18: 130–148; 19: 72–103; 20: 99–107], покликане сконцентрувати увагу 
на наскрізних векторах розвитку словесної творчості і художньо-естетичної свідомості, 
на тих спільних проблемних нішах, які кожна більш локальна історико-літературна доба 
в межах однієї стадії наповнює своїм концептуальним змістом. Такий підхід дозволяє 
літературознавчому (в тому числі компаративному) дослідженню уникнути невиправда-
ної інтерпретаційної однобічності і максимально повно (наскільки це взагалі можливо) 
враховувати при аналізі літературних явищ складну діалектику інтегральних та дифе-
ренціальних чинників. З огляду на це важливо, що творчість Л. Фейхтвангера та О. На-
зарука належать не тільки до однієї посттрадиціоналістської стадії в загальній еволюції 
світового літературного процесу, перехід до якої відбувся паралельно з утвердженням у 
європейській літературі романтичного напряму, а й до одного й того ж періоду в межах 
локальної доби ХХ ст., а саме ― до І половини ХХ ст. (період літературної творчості 
Л. Фейхтвангера ― 1910–1958, О. Назарука ― 1908–1940).

Можливість компаративного аналізу різнорівневих письменників підтверджується 
також існуючими поглядами на значення в історико-літературному процесі творчості 
так званих «непершорядних» письменників. По-перше, історико-літературний процес на 
різних етапах свого розвитку відрізняється певною єдністю, в межах якої і діють різно-
спрямовані тенденції автоматизації (закономірності) і деавтоматизації (антизакономір-
ності) [21: 301; 22: 3–5]3. Ця єдність враховує, попри все інше, функціональний аспект 
літератури, тобто особливості її рецепції в історичному часі, а також дозволяє послідов-
но враховувати принцип історизму в аналізі літератури. Скажімо, творчість двох різних 
письменників поза їх індивідуальними відмінностями за певних історично-літературних 
умов може сприйматись як те, що вибудовується за певною загальною схемою4, тобто, 
висловлюючись лотманівською метамовою, бути різними інтерпретаційними рівнями 
одного однієї системи або різноякісними варіантами одного інваріанту.

При цьому суттєве значення має усвідомлення загальної діалектики розгортання лі-
тератури в історичному просторі і часі. Про це переконливо писав Ю. М. Лотман, зазна-
чаючи: «Оцінюючи добу за її підсумками, ми виокремлюємо в ній найістотніше — те, 
що стало провідною тенденцією (чи тенденціями) у наступні періоди. …За кожної доби 
є нереалізовані можливості, тенденції, котрі могли б розвинутися, хоча це і не відбулося. 
Крім того, не всі історичні посіви проростають з однаковою швидкістю — риси доби, 
що видаються незначними, якщо поглянути на неї з дистанції у два чи три десятиріччя, 
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можуть видатися досліднику визначальними через декілька століть» [23: 5]. Ось чому 
цілком слушним можна вважати твердження О. В. Чичеріна про те, що обґрунтовані зі-
ставлення по новому пояснюють значення того чи іншого автора, незалежно від того, 
наскільки значущою була його роль у свій час [24: 321].

Компаративістика, зосереджуючись на дослідженні усього розмаїття міжлітератур-
них взаємодій (комунікації), мусить особливо пильно і послідовно враховувати той іс-
торично-літературний постулат, згідно з яким «національна література – се ліс, в котрім 
є й дуби, є й ліщина, але все разом має одноцільний характер – відразу видно, що се ліс, 
а не степ, що се витвір колективної праці духової, назрілих загальних змагань усієї сус-
пільності, а не одрізнені прояви поодиноких, самотніх, хоч би й великих талантів» [25 
(41: 19)]. Адже з цим пов’язана культурологічна роль сучасного порівняльного літерату-
рознавства. «Компаративістика як наука, – зазначає з цього приводу О. Баган, –  покли-
кана розширювати ідейно-естетичні обрії перед кожною національною літературою. Від 
її якості й активності впливу великою мірою залежить загальний культурний кругозір 
нації. Постійно осмислюючи маловідоме, зіставляючи найоригінальніше і найвіддале-
ніше, переймаючись екзотичним, ставлячи універсальні завдання і проблеми, ця наука 
об’єктивно сприяє розвитку кожної літератури в плані подолання рутинності, провінцій-
ності, односпрямованості» [26].

Отже, можливість порівняння різнорівневих та різноякісних творчих практик, до 
яких належать тексти Л. Фейхтвангера і О. Назарука, є цілком легітимною і такою, що 
пов’язана також із більш конкретною науковою теоретико- й історико-літературною про-
блематикою. Та це вже тема для окремого розгляду.

примітки
1  Тут і далі переклад усіх цитат з іншомовних видань наш — І. К., Г. П.
2 Концепція постструктуралізму пропонує таке уявлення про текст, що стосується 

будь-яких знакових систем і потребує декодування, при якому «людська свідомість упо-
дібнена до суми текстів світу культури, поза якими нічого існувати не може [12]. На пере-
конання Ж. Дерріди, нічого не існує поза текстом, первинним щодо твору, безмежним, 
абсолютно тотальним, що втягує у свої потоки автора й читацьку аудиторію, що складає 
світ культури і називається текстуальністю [13: 74]. 

3 Про автоматизацію і деавтоматизацію в літературній творчості та літературному 
процесі див.: [21: 301]. Про термінологічну пару «закономірності/і антизакономірності» 
в літературі див.: [22: 3–5].

4  Див. про це на прикладі В. Пушкіна та О. Воєйкова [23: 26–27].
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наративів про переСеЛеннЯ 1947 роКу

У статті подано короткий загальний аналіз художніх особливостей, які прита-
манні усним наративам про переселення 1947 року. Підкреслено, що зображально-ви-
ражальному збагаченню образного плану текстів, їх естетичному й емоційно-оцінному 
насиченню продуктивно служать такі художньо-образотворчі засоби, як архаїзми, іс-
торизми, полонізми, риторичні вигуки, говіркові елементи, тропи тощо. 

Ключові слова: усні наративи, фольклор, поетика, тропи.
В статье представлен краткий общий анализ художественных особенностей, при-

сущих устным нарративам о переселении 1947 года. Подчеркнуто, что изобразительно-
выразительному обогащению образного плана текстов, их эстетическому и 
эмоционально-оценочному насыщению продуктивно служат такие художественно-
изобразительные средства, как архаизмы, историзмы, полонизмы, риторические во-
склицания, элементы говора, тропы и т. п.
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The article focuses on the short general analysis of the art features inherent oral narratives 

about resettlement of 1947. These artistic means of expression, as archaisms, historicisms, po-
lonizms, rhetorical exclamations, elements of dialect, trails and etc. serve productively figural-
expressive enrichment of the figurative plan of texts, their aesthetic and emotional-evaluative 
saturation. 
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Основна складність при вивченні усних наративів полягає в тому, що їхня естетична 
цінність, на перший погляд, видається невиразною, просто таки непомітною. Ці твори не 
мають чітко відшліфованої структури, єдиного сюжету, як, скажімо, чарівні казки. Про 
останні дослідники говорять як про «репертуар, що зупинився»; стосовно усних опові-
дань цього сказати не можемо, адже вони відзначаються високим ступенем рухливості, 
перебувають у постійній динаміці, піддаються змінам і впливам, зумовленим різними 
суспільно-історичними ситуаціями, які власне і формують тематику та проблематику 
оповідань. Власне художня форма усних оповідань викликає сумніви чи заперечення 
тільки тому, що воно вирізнене з потоку побутового мовлення. Проте, як зазначав С. Ми-
шанич «в усних оповіданнях, <…>, наявна більшість художніх засобів, які використовує 
література. Крім того, народне оповідання має й автономні форми зображення, обумов-
лені змістом реальних відносин учасників мовлення, характером усного спілкування» 
[16, с. 64].

Переходячи до аналізу конкретних творів, відзначимо, що особлива роль у худож-
ньому оформленні усного народного оповідання про переселення 1947 року належить 
саме його композиції. Сюжетно-композиційну модель усних оповідань вирізняє оповідь 
від першої особи, сказова манера оповіді, велика кількість подій. Кількість епізодів, їх 
варіантів може бути різною, але вони мають причинно-наслідкову послідовність.

Більшість розповідних зразків мають саме сюжетний характер, що є традиційною 
властивістю фольклорної прози. «Народний оповідач, – зазначає В. Сокіл, – більше 
схильний за своєю творчою потенцією до сюжетного оформлення події (чи кількох епі-
зодів), їх образного осмислення» [19, с. 10]. Аналіз зразків фольклорної прози щодо їх 
сюжету показує, що вони будуються якнайрізноманітніше. Проте характерною ознакою 
у більшості з них є те, що оповідачі прагнуть поглянути на своє життя в цілому з висо-
ти літ, передати найбільш вражаючі моменти. Осмислюючи причини переселення 1947 
року, оповідачі ведуть свої розповіді з довоєнного періоду (Друга світова війна), пода-
ючи контрастні картини зі своєї біографії, біографії свого народу. Таким чином, опо-
відь може набути розгорнутого характеру й складатися з низки епізодів, характерних 
багатьом народним оповіданням про 1940-і роки: благополучне до певної міри життя до 
війни, господарювання на землі, яка є головною годувальницею сім’ї, а праця на ній – за-
порукою сімейного добробуту; далі Друга світова війна; переселення 1945–1946 років, 
переселення 1947 року (операція «Вісла»); насамкінець – життя на нових західних зем-
лях (стосунки з поляками, можливість здобуття освіти рідною мовою, можливість вірос-
повідання у власному обряді тощо).

У таких розгорнутих оповіданнях вивести типовий зачин або закінчення зразка май-
же неможливо, оскільки навіть, попри всенародну трагедію українців у Польщі, обста-
вини переселення кожним переживалися по-своєму, так само, як і осмислювалися. У 
кожного оповідача у творчій уяві вимальовувалася конкретна багатоепізодна картина з 
його життя, у якому переважали трагічні барви переселення, іноді навіть не одного. По-
чинаються такі оповідання з певної конкретної думки, але частіше з узагальнюючої, яка 
розкривається в подальшій розповіді: «Так, так, ну от початку пам’ятаю. Як виседлялі? 
Нас так виседлялі» [1, с. 519]; «Село Огнинь то єсть коло … Біло … Біловельська, Біло-
вельські повіт. Там мої прадиди, диди булі і батькі. І там ми жилі, пока нас вигналі з дому, 
як було висилєнє» [1, с. 481].
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Проте варто зауважити, що деякі оповідання мають закономірні зачини й кінцівки. 
Розповідь будується згідно з логікою події, розкриваючи її послідовно. Деякі оповідачі 
дуже вміло будують свою розповідь, так, що подія постає перед слухачами в усій по-
вноті. Тож проаналізувавши твори, представлені в даному дисертаційному дослідженні, 
можемо навести зразки подібних зачинів, наприклад: «Моя родина складалася з батька, 
Григорія Федака, мами, шістки діток» [3, с. 451]; «Я зістав з сестром і братом, бо мама 
вмерли давніше, тата забили, а решта родини ся розійшла» [3, с. 230]; «Jak wygnali nas na 
Zachód, miałam siedem lat» [23, с. 101] («Як вигнали нас на захід, мала сім років»). Отже, 
як бачимо, оповідачі вводять слухача в конкретну ситуацію, повідомляючи про свій вік 
або про склад сім’ї на початку переселення.

Значна частина оповідань починається з кількісного опису жителів села, причому 
обов’язково майже всі респонденти зазначають не лише кількість родин, але й націо-
нальну належність, оскільки на той час, як бачимо, це було важливо, іноді також зазна-
чають рівень культурного життя в селі (наявність церкви, школи, гуртків, «Просвіти» 
тощо). Наприклад: «Наше село було мале, 95 родин, майже ціле українське. Було 7 родин 
мішаних, де жили жінки польки, одна польська родина й один жид» [3, с. 161]; «Село 
Дібча нараховувало 180 номерів, ціла людність – українська, три родини українсько-
польські, шість жидівських. Село було працьовите й патріотичне, діяла кооператива, а 
при ній бетонарня, читальня «Просвіти», відбувалися фестони, вистави, виступи. Ке-
рували цим усім такі люди, як Іван Никеруй, Михайло Кудлак, Заплава Василь, Заплава 
Теодор» [3, с. 176]. У більшості оповідань подається перелік імен, прізвиськ людей, назв 
місцевостей тощо. Тож можемо дійти висновку, що така потреба в оповідачів виникає у 
зв’язку зі значною кількістю загиблих людей, а також варто відзначити, що багато укра-
їнських сіл на Холмщині, Південному Підляшші та Лемківщині вже або взагалі зникло і 
в них не живе жоден українець, або ж перебуває на межі зникнення, і пам’ять про них, на 
думку оповідачів, можна зберегти лише таким чином.

У значній частині оповідань зачином є інформація про матеріальний статус сім’ї пе-
ред війною або переселеннями 1945–1946 років та 1947 року: «Мешкали ми на краю села, 
мали гарний город, багато овочевих дерев» [3, с. 165]; «Moi rodzice żyli na gospodarce. 
Mieli ziemię, dom» [23, с. 101] («Мої батьки жили на господарстві. Мали землю, хату»); 
«Gospodarstwo nasze było dość duże, bo dziewięciohektarowe, położone bardzo malowniczo 
na górze» [23, с. 32] («Наше господарство було дуже великим, мали дев’ять гектарів, які 
розкинулись мальовничо на горі»).

Деякі оповідання  починаються з того, що оповідач відразу повідомляє про час і міс-
це дії, знайомить з героями. Наприклад: «Була ніч з 5-ого на 6-те травня, коли розбудив 
нашу родину зі сну сусід Санько Скочиляс» [18, с. 385]; «27 czerwca 1947 zabrali nas do 
Grybowa» [22, с. 53] («27 червня 1947 забрали нас до Грибова») тощо.

Народні оповідання про переселення 1947 року закінчуються, як правило, або речен-
нями-узагальненнями, які підкреслюють композиційну завершеність зразка (наприклад: 
«Дуже ся тішу, же сьме ся дочекали свого, же можу в церкви поспівати, а нашим Борцям 
нехай земля буде легка» [3, с. 510]; «Описала я історію свого села й наших людей корот-
ко, бо неможливо все списати про пережиття нашого українського народу в той страш-
ний час» [3, с. 403]), або назвою місцевості, коли респондент в переважній більшості 
зазначає, чи залишився на західних землях, чи все ж таки повернувся згодом назад: «У 



79

1959 році я вернувся у свої сторони й став читати “Наше слово”. Люблю читати й далі. 
Нас тут, у Переводові, тільки чотири українські родини» [3, с. 34]; «Потім я перенісся 
до Жечна, де був 14 років, аж вернувся разом з жінкою до її села, до Команчі» [3, с. 34].

Водночас у новітній усній прозі поряд із сюжетними описами подій про власне жит-
тя можна виділити такі, що тяжіють до викладу історичних подій та певної фактографіч-
ності, документалізму. Захоплююче й цікаво розповідаючи про те, свідками чого свого 
часу стали, оповідачі часто опираються вже  не так на власні відчуття й переживання, 
як на точне відтворення саме фактів. На відміну від біографічних оповідань історичні 
рясніють іменами, датами, навіть спробами самодіяльної статистики. Ідеться передусім 
про важливі й принципові для народу відомості про конкретних реальних осіб, події, ви-
падки, що їх вороже налаштована влада часто замовчувала взагалі. Ця фактографічність 
є своєрідною ознакою народних розповідей про переселення 1947 року і об’єктивно ви-
пливала з тогочасних суспільно-політичних реалій, зокрема непримиримого інформацій-
но-ідеологічного протистояння. Наприклад: «Мене вивезли, як і всіх, у 1947 році зі села 
Рибне, гміна Волковия, повіт Ліско до села Войявхи, повіт Гурово, де до дня нинішнього 
живу» [20, с. 67]; «Нашу родину далі в Зєльоноґурське, повят Жаґань, село Ґожуля. Нас 
було там з Загайкув три родини: Іванюк Гриць, Рожаньчук Миколай і Сивко» [3, с. 244]. 
Оповідачі свідомо вишукують потрібні матеріали, аби заповнити прогалини у своїх спо-
гадах. Варто зазначити, що декотрі з них опираються при усній оповіді на фрагментарні 
записи, використовуючи власноруч укладені списки з іменами і датами. При цьому іс-
торизм і фактографічність оповідань не заперечують їхньої художньої вартості. Епічний 
стиль викладу, панорамність у висвітленні подій, схиляння перед пам’яттю померлих / 
полеглих творять ту гаму почуттів, яку викликає саме мистецьке явище. 

В усній народній прозі українців-переселенців також привертає увагу постійне опе-
рування категорією «ми», злиття власного досвіду з множинним досвідом інших людей: 
«нас гнали», «ми їхали», «нас виганяли», «ми жили», «ми працювали» та ін. Тобто в 
даному випадку, для того, щоб стати предметом оповідання, досвід піддається узагаль-
ненню, а не індивідуалізації.

За емоційним наповненням усні оповідання переважно драматичні, а інколи навіть 
трагічні, адже в них часто йдеться про обра́зи, знущання, страждання, муки і смерть. 
Варто зауважити, що розглядувані меморати відрізняють і особливості змістових відтін-
ків мови, які не передаються при написанні, втрачаються в транскрипції й аналізуються 
виключно при роботі з магнітофонним записом. Перш за все, це наявність нерегулярних 
граматичних пауз в основній частині оповідання – різної довжини і спонтанно розташо-
вані у фразі, вони підкреслюють емоційність розповіді, в той час як вступна і заключна 
частини більш «епічні», тобто характеризуються паузами, витриманими в одному рит-
мі. Стильова забарвленість оповідань здебільшого зумовлена баченням минулих подій 
крізь призму особисто пережитого. Попри значну часову відстань між днем сучасним 
та подіями 1947 року, оповідь часто ведеться лаконічно, стримано, хоч за стриманістю й 
лаконічністю вчувається материк почуттів. Оповідач прагне в короткій, доступній формі 
передати свою розповідь і при цьому зацікавити слухача шляхом відтворення винятко-
вих ситуацій, що складаються в реальному житті.

Мова усного народного оповідання дуже близька до розмовної. Це пояснюється спе-
цифічністю даного жанру. Про близькість розмовної мови до мови оповідних жанрів зга-
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дував і С. Жукас: «Мова народної творчості віддаляється від розмовної мови залежно від 
характеру фольклорного жанру. [Проте – Л. Х.] відстань між розмовною мовою і мовою 
оповідних жанрів не настільки велика» [4, с. 9]. Оскільки усне оповідання створюється 
відразу ж після певних значимих  для колективу подій, то воно ще не встигає повністю 
сформуватися. Мова розповіді в такому разі – жива, образна, у ній переважають прості 
речення, властиві саме розмовній мові. Наприклад, «Приїхали. Не було окон ни двери, 
о. Пусткі такії о, тико шо там зимля липша була. Були и скрісь облогі, алє бидло де було 
пасти, хто там завіс ту яку курову. Ну і так вже було» [1, с. 75].

Іноді розповідь супроводжується бурхливими емоціями, переривається плачем, 
обрáзи, як живі, напливають на оповідача, наприклад: «Я й у війську був польському, й 
у в’їзєню [тюрмі. – Л.Х.] був на заходи. Забралі до візєня мене. Заїхалісмо на захут. Був 
зо три місяци. Приїхалі вночи, окружилі хату, и окружилі хату. «Забєрайсє!». Ну я … ну 
ще сестру мою двоюрідну. [А за що?] Ни знаю, я і дзісь ни відаю, за що я сидів. Мене… 
Скажу, як мене билі (плаче)» [1, с. 71].

Часом мова оповідача оформлена короткими окличними реченнями, деякі з них по-
вторюються: «Нас вивезли в червцьови. Нє? В червцьови ми пуїхали, – то всьо засіяне й 
засажене, і всьо так зосталося. Ну, таке» [1, с. 77]; «В нашому селі нима никого, тилько 
лісничівка побудована. Цалковитє лісом всьо заседлілі, жеби ми ся не мєли до того вер-
нути. А земля була (нерозбірливо) спаняла. Ну шо було зробити? Можна було вернути, 
алє до чого? Карчувати? Топиру зачинати мотикою? То нима сенсу, нима сенсу. Сило – 
тилько назви (гірко сміється). Сило – тилько назви. Ладнє село було, ну» [1, с. 521].

В усних оповіданнях зафіксовані також риторичні вигуки, як, наприклад: «И-и-и, 
слухайте!» [1, с. 91], «Отож, так вивозили, так!» [3, с. 178]. 

У розглядуваних творах також трапляються приклади такого художнього засобу, як 
повтори. Завдяки повторенню окремих слів виконавець тим самим надає їм більшого 
значення і змушує слухачів звернути на них особливу увагу, наприклад: «Було, то ж було. 
Десь такиї було» [1, с. 67], «То нам пудавали наши землі так, як мали, так пудавали» [1, 
с. 79].

Особливу естетичну зарядженість текстів, функціональну поліфонічність мови 
усних народних оповідань про переселення 1947 року творять архаїзми – застарілі сло-
ва, що «вийшли з широкого вжитку й перейшли до так званого пасивного запасу лексики 
національної мови» [2, с. 184], але мають синоніми в сучасному мовленні. Серед них – 
«артикул» (стаття), «ватра» (вогнище), «грасувати» (їздити на конях), «збоєць» (розбій-
ник), «криж» (хрест), «мажа» (віз), «окрутний» (жорстокий), «твар» (обличчя), «черед» 
(черга), «вражда» (ворожнеча) та ін.

Умотивовано розсипані по оповіданнях історизми – «слова, зникнення яких з актив-
ного вжитку пов’язане зі зникненням відповідних предметів, понять, явищ минулого» 
[21, с. 224]. Серед них – «військо», «табір», «товариство», «полк», «облога», «наступ», 
«неприятель», «голоблі», «пліт», «штахети», «сотник» і т. д.

Застарілі слова в художній мові усних народних оповідань про переселення 1947 
року урізноманітнюють форми вираження змісту, відтворюють колорит зображуваної 
доби, збагачують експресивне тонування оповідань, виявляють хист оповідача у вико-
ристанні можливостей спрямованого впливу пропонованої художньої інформації на слу-
хача, його сприйняття, на динамізацію його уяви і збудження емоцій.
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Мовлення оповідача усних оповідань містить також говіркові елементи, наприклад: 
«Не було ниякого стримовиська» [3, с. 391]; «И так вчипилися… Матера той, матера 
нихто, нас теж (я був й брат був) і вже нас нє, тико батька» [1, с. 91]; «А тутика їх гуни-
ли, то я паметаю» [1, с. 91]; «І мати вийшла схрону і через гурод, через кулодязь» [13]; 
«Зараз надійшов і наш дідуньо, бо він також пішов до Хотинця» [18, с. 389].

Експресивно-стильове збагачення виражально-зображальних засобів несуть діалек-
тизми: «Їхали-сме цілий тиждень» [5]; «На слідстві я трималася того, шо нигде не була, 
ниц не робила» [18, с. 395]; «Що йому ся могло робити?» [3, с. 156]; «І снилося мені, же 
летить орел великий з Заходу, а вже мама кричать з зати, же є акція. Стріли. “Возь си 
спідницю, натягни хустку та втікай до ліса!”» [3, с. 157].

Діалектизми в усних наративах набувають додаткових смислових та естетичних від-
тінків. Діалектні синоніми служать засобами характеристики й самохарактеристики пер-
сонажів, надають оповіді емоційно-оцінного колориту; «прив’язують» твір до певного 
мовно-етнографічного ареалу.

Фольклорна проза про переселення 1947 року містить також іноземну лексику, яка 
була засвоєна українцями в результаті активного спілкування та проживання в іноетніч-
ному середовищі (переважно польському) .

Аспекти внесення додаткових смислів у понятійно-знакову систему тексту, у збага-
чення його емоційного поля засвідчують, наприклад, полонізми: «Такий єден [один. – 
Л. Х.] був фацет, я їхала в поцьонгу [потяг. – Л. Х.] з Мазур ту на Ловиш» [1, с. 519]; 
«Тилько всьо пшеважнє [переважно. – Л. Х.] там були такіх пурускідани по нимечкіх 
тих господарах» [1, с. 95]; «Там частину розладували [розвантажили. – Л. Х.], а наступ-
ного дня розвозили» [7]; «І знав, що одного разу прийшов до нас рабувати [грабувати. – 
Л. Х.]» [3, с. 372].

Наведені приклади підтверджують, що польська лексика виступає виразним компо-
нентом створення локального колориту, образної інтерпретації реалій життя українсько-
го населення в Польщі, підсилення експресивного забарвлення оповідань.

Експресивному тонуванню меморатів про переселення 1947 року сприяють вислови 
персонажів польською мовою: «Але вони далі кричали до тата “ty stary kłamco, zbieraj 
się!”» [3, с. 67]; «Поручник до вояка каже: “Zostaw, nie rusz, to jest dobry człowiek”» [3, 
с. 157]; «А я далі був битий. Вояки змінювалися. Сказали: “Jest bardzo twardy”» [18, 
с. 401]; «Хотіли ми там, але він нам повів, же “tak nie można, bo tu macie parafię”» [9].

Усні народні оповідання можуть також збагачуватися за рахунок використання творів 
інших жанрів. У текстах усних оповідань уривки творів, узяті з інших жанрів, втрачають 
свою самостійність і входять у загальну систему оповіді в ролі «прикрас». Тож плідними 
засобами мовної експресії є інтертекстуальні елементи. Серед них трапляються уривки 
пісень та віршів. Пісні допомагають глибше розкрити душевний стан героя, пояснюють 
його почуття, думки. Використання пісень та віршів значно підвищує емоційність розпо-
віді. Це можемо помітити в таких прикладах:« Але ми ще не раз співали таборову пісню 
“Jestem Polka upa-upa” або таку, сумнішу:

Dookoła mury dzikiej pustyni,
W sercu tęsknota, smutek i żal.
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Dla nas Syberia to jest Jaworzno,
Stęsknione oczy patrzą w dal» [3, с. 95];
«То співали так:
В нашуй Любельщизни
Смутни дні настальи
Як ми свої села
Руодні покидальи» [8].

Особливе місце в нараціях про переселення посідають паремії, які використовують-
ся з метою надання розповіді більшої виразності. Прислів’я та приказки несуть значне 
смислове навантаження в усних оповіданнях, тісно зв’язані зі змістом твору, поясню-
ють його і підсилюють художність мови. Наприклад, «Але всьо равно тягне там, де, як 
кажуть, мати рудила, там найлєпєй чоловік чується. Риба в Бузі теж не пливе, тилько 
тримається одного місця» [1, с. 93]; «Але, як то кажуть, буває іноді щастя в нещасті» [3, 
с. 117]; «Ми жили там, як горох при дорозі: хто хотів, то притоптав» [14]; «Я кажу так: 
“Стари мене до розуму – я його до смерти”» [1, с. 519].

Семантичну систему тексту й підтексту усної прози про переселення 1947 року ди-
намізують, увиразнюють і збагачують тропи – вживані в переносному чи зміненому зна-
ченні слова «для характеристики будь-якого явища за допомогою вторинних смислових 
значень» [15, с. 79], актуалізації їх «внутрішньої форми» [17, с. 47]. Набуваючи нових 
переносних значень в образному осягненні світу й людини, у зіставленнях, співвідно-
шеннях, протиставленнях, асоціаціях, тропи вплітаються в художню палітру кожного 
фольклорного твору.

Епітети є і постійними художніми означеннями як найдієвішими стилетворчими 
елементами народного світовідчуття і  світосприйняття («сира земля», «щира душа», 
«чисте джерело», «жорстока хвороба», «висока ціна», «красива природа» тощо), і нови-
ми семантичними гранями, образотворчими відтінками, проекціями людських взаємин, 
зовнішніх рис і емоційних станів персонажів: «Ци передчували бідни, що незадовго під-
уть в кращий світ, а їх діти будуть мати великий клопіт з похоронами» [3, с. 28]; «Нічого 
там не було, тільки голі стіни» [3, с. 497]; «Учителі були добрими людьми, національної 
різниці не робили, а радше жаліли нас за скупий одяг та два кілометри дороги до школи» 
[3, с. 505], «Колонія говорила по-польському, бо то були свіжі поляки» [3, с. 417].

Психологізації тропів сприяють численні переосмислення, зіставлення історичних 
подій та осіб у конденсованих і розгорнутих порівняннях: «І ходили по ягоди, бардзо 
дужо ягуд було, грибів,  – десь так Пан Буг понароджував нам, о» [1, с. 77]; «Вона була 
переконана, що нас не женуть на життя, а на смерть, що ми мусимо згинути за генерала, 
як жиди згинули за Христа» [3, с. 23]; «Жінка, як то баба з села, розплакалась і пішла з 
нічим» [20, с. 43]; «Він був білий, як стіна, а по маминім обличчі весь час текли сльози, 
як горох» [6]; «Він такий був як дерев’яний, як камінний, не чулося, же ся жиє» [12].

В усних оповіданнях також можна натрапити на сталі вирази, подібні до фразеологіз-
мів, наприклад: «Знову настала Содома й Гомора. Облави, уночі забирали й вивозили» 
[3, с. 31]; «А тому хочу рештками сил вернутись на рідну землю  і там зложити свої 
старі кости» [20, с. 58]; «Заїхав він на Лемківщину – і там біда сіла му на віз» [20, с. 
69]; та метафори, наприклад: «значні упал на здоровлю» [10]; «мав господарку обляну 
моім потом» [11].
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Таким чином, розглянувши художні особливості усних народних оповідань про пе-
реселення 1947 року, можна дійти висновку: їх достатньо для того, щоб назвати аналізо-
вані твори художніми. Привертає увагу мова оповідань, яка відображає своєрідність роз-
мовної мови народу. Спостерігається явище синтезу: тексти збагачуються прислів’ями, 
приказками, піснями.  

Для синтезу історичної та художньої правди, підвищення ступеня як інформативної, 
так і художньої мобільності усного народного оповідання, оповідачі використовують різ-
номанітні сюжетно-композиційні побудови, багатство лексичних засобів тощо.

Мову персонажів живлять говіркові елементи, діалектизми. Вони служать засоба-
ми характеристики й самохарактеристики персонажів, «прив’язують» твір до певного 
мовно-етнографічного ареалу, набувають додаткових смислових та  відтінків. Різнобарв-
нішими та орнаментальнішими роблять тексти іноземні лексеми, епітети, порівняння, 
метафори та їх численні різновиди, що мають логічну й ситуативну вмотивованість, зба-
гачують експресивне поле.
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до питаннЯ про вивченнЯ художнЬого мовЛеннЯ

У статті розглянуто провідні напрямки дослідження стилю художньої літерату-
ри, що набули поширення протягом другої половини ХХ століття, охарактеризовано 
сучасний стан лінгвостилістичного вивчення художніх текстів.

Ключові слова: лінгвостилістичний, філологічний, семіотичний, дискурсивний під-
хід, лінгвопоетика.

В статье рассматриваются основные направления исследования стиля художе-
ственной литературы, утвердившиеся в отечественной и зарубежной филологии на 
протяжении второй половины ХХ столетия; характеризуются  современные подходы к 
изучению художественных текстов.

Ключевые слова: лингвостилистический, филологический, семиотический, дискур-
сивный подход, лингвопоэтика.

The article highlights those tendencies in literary style research which proved to be the 
basic ones during the second half of the twentieth century. The paper also characterizes the 
state-of-art situation in literary texts studies.
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У вітчизняній традиції питання про необхідність створення окремої наукової дис-
ципліни, яка б вивчала саме художнє мовлення або естетично обумовлене використання 
засобів спілкування, уперше постало у 20-ті роки ХХ століття. Цікаво, що в історії філо-
логічної науки ця подія пов’язана насамперед з ім’ям В.В.Виноградова, засновника те-
орії функціональних стилів, на авторитет якого посилаються прибічники виокремлення 
особливого функціонального стилю художньої літератури, тобто зрівняння у стилістич-
ному статусі художнього та нехудожнього мовлення. Проте саме В.В.Виноградов зазна-
чав специфічність стилю художнього мовлення у порівнянні з іншими функціональними 
стилями і прагнув обґрунтувати особливу галузь лінгвістичних розвідок – стилістику 
художньої літератури. Він трактував нову дисципліну як таку, що межує з поетикою або 
літературознавчою стилістикою як розділом теорії літератури, і навіть взаємодіє з нею, 
але при цьому має свої цілі, завдання і методи. За думкою В.В.Виноградова, «лінгвіс-
тично обґрунтована стилістика художньої літератури вивчає стиль як внутрішню цілісну 
та єдину систему взаємозв’язаних структурних елементів, які перебувають між собою 
у різних формах зв’язку, співвідношень та взаємодій. Але вона не в змозі за характером 
своїх прийомів, завдань і методів привести до розуміння та усвідомлення словесно-ху-
дожнього твору як втілення єдино цілісного смислу, «задуму» письменника. Проблема 
задуму автора, ідейних тенденцій, що закладені у літературному творі, його тематики, 
зв’язку сюжету та образів персонажів із дійсністю в світоглядом письменника, питання 
про місце цього літературного твору в загальному контексті сучасної йому літератури, 
про ставлення самого автора до відтворюваної і художньо перетвореної дійсності та ба-
гато інших подібних питань – пов’язані з мистецтвознавчим (у тому числі і літерату-
рознавчим) поняттям стилю і складає предмет вивчення стилістики літературознавчої, 
а тим самим і поетики – переклад О.Д.» [1:79]. Такий погляд на розмежування функцій 
стилістики художньої літератури та літературознавчої стилістики став широко розповсю-
дженим у науковій літературі, що дало початок вітчизняній стилістичній традиції і тому 
навіть коли першу з вищезгаданих стилістик називають літературознавчою, задля контр-
астного її відокремлення від лінгвістичної стилістики нехудожнього мовлення, коло пи-
тань які вона вивчає залишається лінгвістичним.

Проте, не можна не зазначити, що засадничі положення, які мають на меті надання 
чітких обрисів завданням стилістики художньої літератури та засвідчення її автономнос-
ті, відокремленості від літературознавчої стилістики, у кінцевому рахунку приречені на 
подальші уточнення, так і можливий перегляд, зважаючи на відносність розмежування 
лінгвістичного і літературознавчого аналізу художнього тексту. Адже проблематичним 
видається дослідження художнього стилю у розумінні, що його задекларував у вище-
наведеній цитаті В.В.Виноградов, без залучення питань, пов’язаних із чинниками поза 
текстової реальності, та задумом автора, які підпадають під компетенцію теорії літера-
тури. Тому не дивно, що на сьогодні маємо неоднозначне трактування предмету і цілей 
стилістики художньої літератури, які загалом можна звести до двох основних позицій .

1.Одна з них спостерігається у стилістичних розвідках структуралістського спряму-
вання, які зосереджуються на виражальних засобах художнього тексту, або ж у дослі-
дженнях, що ґрунтуються на типових процедурах загального мовознавства.

Перші із зазначених наукових праць вивчають «стиль» у вузькому розумінні цього 
терміну: як «вираження», «форму», яка досліджується окремо від «змісту». Вони  ске-
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ровані на побудову узагальнених описів характерних для окремого автора, жанру або 
літературного напрямку виражальних засобів і стилістичних прийомів. Такий підхід, 
що був свого часу започаткований прихильниками використання доктрин трансформа-
ційно-генеративної граматики в дослідженні мови літератури, а також  лінгвістами, які 
не визнавали стилістику окремою дисципліною, вважаючи її лише «тінню лінгвістики», 
містить суттєву, неодноразово констатовану в науковій літературі суперечність [2]. Адже 
при впровадженні дихотомії вираження::зміст поняття стиль одночасно пов’язують з 
можливістю вираження того ж самого змісту різними засобами. Проте аналіз стилю у 
відповідності до вимог збереження змісту при дослідженні різних засобів його вира-
ження не можна вважати аналізом  вираження,яке є незалежним від змісту. У наукових 
дослідженнях другої групи стиль літературного твору вивчається на тих самих засадах, 
що і стилі нехудожнього мовлення: шляхом виокремлення лінгвістичних характеристик 
текстів та подальшого їх співвіднесення із комунікативними ситуаціями, в яких ці тексти 
функціонують [3].

Отже, підсумовуючи все сказане, можна описати перший підхід до вивчення худож-
нього тексту як лінгвістично орієнтований аналіз літературного твору. Він дозволяє ви-
явити формальні та змістовні характеристики художнього тексту, але не є інструментом 
осягнення поетичної семантики твору, його філософсько-смислової суті. Дослідження 
такого типу деякою мірою збагачують лінгвістичну науку уявленнями про співвідне-
сеність певних лінгвістичних форм із певними літературними стилями, жанрами і т.п.. 
проте новаторство цих робіт не виходить за межі власне лінгвістики. Скажімо, статис-
тичні данні про частотність і функції синтаксичних структур у творах того чи іншого 
літературного напрямку або окремих авторів завжди були малоцікавими із загальнофі-
лологічного погляду, оскільки реальний зміст таких стилістичних розвідок зводиться до 
ілюстрування лінгвістичними фактами хрестоматійних літературознавчих істин. Іншими 
словами, вже досліджена літературознавцями площина змісту описується в термінах за-
собів вираження; тому паралелі, які проводяться у цих студіях є досить прогнозованими. 
Так, з огляду на схильність класицистів до логічного, аргументованого викладу думок, 
синтаксис їхніх творів характеризується великою кількістю підрядних речень, в яких 
особливо вираженими є відношення причини і мети. Емоційна піднесеність романтич-
них творів знаходить своє відображення у численних окличних та питальних реченнях. 
Притаманні імпресіонізму недоговореність, намагання відтворити перебіжність вражен-
ня, співвідносяться з еліптичними структурами та номінативними реченнями. Якщо взя-
ти до уваги загальновідомість як провідних рис кожного з вищезазначених літературних 
напрямків, так і відповідних семантико-структурних співвідношень, що спостерігаються 
і в художньому мовленні – аргументація потребує ускладнених, підрядних речень (на-
уковий дискурс), емоційність виражається у питальних, окличних, еліптичних структу-
рах (розмовне мовлення), – банальність таких досліджень з погляду загальної філології 
стає очевидною.

2.Інше, ширше трактування мети і завдань стилістики художньої літератури прояв-
ляється у двох основних іпостасях. Перша з них пов’язана з філологічним підходом до 
вивчення художнього тексту, друга – із семіотичним.

А) Автономність статусу стилістики художньої літератури передбачає не лише її від-
окремлення від стилістики практичного (нехудожнього) мовлення, але й ствердження 
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цього типу стилістики як окремої наукової дисципліни, що орієнтується на об’єкт як лінг-
вістичного, так і літературознавчого вивчення. Такою дисципліною, за В.П.Григор’євим, 
повинна стати лінгвістична поетика, предметом якої є «творчий аспект мови у будь-яких 
його маніфестаціях» – переклад О.Д. [4:58]. Цей науковий напрямок має бути пов’язаним 
із лінгвістикою й літературознавством і справляти вплив на вирішення «широкого кола 
проблем теорії та історії літеатури, сприяти дієвому співробітництву філологів найрізно-
манітніших спеціальностей» – переклад О.Д. [4:300].В.Я.Задорнова трактує лінгвопо-
етику як дисципліну, яка на відміну від лінгвостилістики, дозволяє виявити художню 
сутність тексту, а не лише описати його стилістичні особливості [5]. Лінгвопоетичний 
аналіз такого рівня виконувався В.В.Виноградовим, Г.О.Винокуром, Л.В.Щербою, 
Б.В,Томашевським, які блискуче володіли методиками як лінгвістичного, так і літерату-
рознавчого дослідження.

Б) Широке трактування цілей стилістики художнього мовлення може бути наслід-
ком широкого розуміння самого поняття « стилістика», прикладом чого може слугувати 
семіотичний підхід до вивчення тексту. В річищі цієї концепції проголошується авто-
номний статус стилістики як дисципліни, що є паралельною лінгвістиці, яка вивчає те 
ж саме явище, але зі свого власного погляду [6:133]. За думкою П.Кассирера, стилістика 
є по суті самостійною дисципліною, проте її галузь дослідження має багато спільного з 
лінгвістикою, психологією, естетикою та літературознавством [7:43].

Ще один, сучасний напрям теорії художнього мовлення можна визначити як когнітив-
но-дискурсивний, в межах якого отримує активний розвиток когнітивна поетика, побу-
дована, зокрема, на теорії категоризації (E.Rosch), теорії когнітивної метафори (G.Lakoff, 
M.Johnson, M.Turner) та теорії ментальних просторів (G.Fauconnier). Цей підхід до ви-
вчення художнього мовлення  передбачає остаточний розрив із вузько мовознавчими 
студіями і вихід у коло гуманітарного мислення. Трактування художнього мовлення як 
дискурсу пов’язує стилістику художньої літератури не лише з літературознавством,але й 
з культурологічними дисциплінами.

Отже, можна констатувати, що стилістика художньої літератури набуває сьогодні 
статусу повнокровної дисципліни – лінгвопоетики, яка має достатню пояснювальну силу 
щодо власне художньої семантики літературного твору.
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СЛенгова  номінаціЯ  Компонентів  
тематичного поЛЯ РУХ

У статті досліджено тематичне поле сленг-лексики “Рух” на основі кваліфікато-
рів: дія, спосіб дії, засіб дії, предмет дії, суб’єкт дії, напрям дії. Проаналізовано лексеми 
з урахуванням ядра та периферії  поля.

Ключові слова: сленг-лексика, тематичне поле, рух.
В статье представлено тематическое поле сленг-лексики “Движение” с учетом 

выделения квалификаторов: действие, способ действия, орудие действия, предмет дей-
ствия, субъект действия, направление действия. Проанализированы лексемы  ядра и 
периферии поля.

Ключевые слова: сленг-лексика, тематическое поле, движение.
The article focuses on the thematic field of slang “Movement” taking into account 

allocation of qualifiers: action, the way of action, the action tool, the action subject, the subject 
of action, the action direction. Lexemes which are the center and periphery of the field are 
analysed.

Key words: slang, thematic field, movement.

У сучасному мовознавстві, як у вітчизняному, так і в зарубіжному, спостерігається 
різноманітність теоретичних концепцій та методологічних підходів при вивченні поля. 
Зародження польового принципу аналізу пов’язують з іменами Й. Тріра та В. Порцига.  
Викристалізований у семасіології, цей принцип розповсюдився на широке коло явищ – 
лексичні групи чи парадигми, парадигматичні поля (Й. Трір, У. Гуденаф,  Ф. Лаунсбері, 
Е. Косеріу), синтаксичні поля (В. Порциг, Л. Вейсгербер), граматичні поля (В. Адмоні), 
граматико-лексичні поля (О. Гулига, Є. Шендельс), функціонально-семантичні поля (О. 
Бондарко)  тощо (див. [1]). Таким чином, теорія поля охоплює багато точок зору, що яв-
ляють собою різноманітні варіанти загальної ідеї – ідеї семантичного зв’язку слів у мові. 
Теорія поля виявилась результативною тому, що  лінгвістам вдалося знайти ту структур-
ну одиницю, в якій слово існує як елемент лексико-семантичної системи. Незважаючи 
на різноманітність змісту, який вкладають у це поняття, можна виокремити деякі загаль-
ні характеристики лінгвістичного поля: наявність певних відношень між елементами в 
структурі поля (А. Залевська), наявність специфічної структури поля (Ю. Караулов, Є. 
Кривченко),  нерівномірність поля (Л. Босова), атракція  (Г. Щур) [2: 7].
©  Миколенко Т.М., 2011
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На сучасному етапі акцентують увагу на кількох спрямуваннях польового аспекту 
дослідження мовних явищ, що зумовило виділення трьох основних видів поля у мовоз-
навстві: парадигматичного, синтагматичного та комплексного [3].

Лексико-семантичне поле в парадигматиці компонується лексико-семантичними 
групами, об’єднаними спільною семантикою. Поле – сукупність лексичних одиниць із 
подібним загальним змістом, які відображають понятійну, предметну або функціональну 
подібність означуваних явищ. Для семантичного поля постулюється: 1) наявність загаль-
ної (інтегральної) семантичної ознаки, яка об’єднує всі одиниці поля і звичайно виража-
ється лексемою з узагальнюючим значенням (архісемою) (наприклад, ознака “перемі-
щення в просторі” є узагальнюючою для дієслів руху – йти, бігти, їхати, плисти, летіти та 
ін.); 2) наявність часткових (диференційних) ознак, за якими одиниці поля відрізняються 
одна від одної (наприклад, швидкість, спосіб, середовище переміщення) [4, 381].

Інший підхід використаний при синтагматичному підході. Синтагматичні поля відо-
бражають реальні групування слів за їх валентними зв’язками. Основоположником цього 
наукового спрямування вважають В. Порцига, який першим звернув увагу на семантич-
но зумовлені поєднання слів.

У функціональній лінгвістиці останніх років активно використовується комплексний 
аналіз вивчення мовних явищ [5]. Він дає змогу максимально широко визначити тема-
тичні прояви мовного побуту, репрезентувавши їх у науковому дослідженні в лексико-
семантичних групах, та зображає мовну картину мовця, відтворену в результаті  тема-
тичного об’єднання елементів лексико-семантичних груп. Так, вивченню тематичного 
поля (тематичної групи, тематичного об’єднання) приділяли увагу Ю. Караулов, І. Сен-
тенберг,  Г. Уфімцева, Л. Васильєв, Ф. Філін, Г. Щур та ін. Однак, назважаючи на збіль-
шення інтересу до цього питання,  воно залишається малодослідженим і дотепер. Нові 
ракурси аналізу тематичного поля відкриваються при вивченні актуальних питань цього 
часу, пов’язаних, зокрема, із соціальним тенденціями в мові (соціальне членування мови, 
мовна політика тощо). У роботі послуговуємося терміном “тематичне поле”, розуміючи 
його як об’єднання  слів за принципом логічного поєднання речей (частина і ціле, функ-
ція, її аргументи тощо) [4: 439].

Зважаючи на найновіші лінгвістичні тенденції, обираємо об’єктом нашого дослі-
дження тематичне поле. предметом вивчення постають сленгізми, уживані в комуніка-
тивному просторі  м. Тернополя.

Мета роботи полягає в аналізі сленг-лексики тематичного поля “Рух”. 
Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:
- окреслити сленгізми тематичного поля “Рух”;
- дослідити лексеми з урахуванням ядра та периферії поля;
- виявити кваліфікатори аналізованого поля.
Традиційно під поняття “поле” підводиться сукупність мовних одиниць, об’єднаних 

спільних змістом, які відображають понятійну, предметну або функціональну поді-
бність означуваних явищ; в результаті цього поле постає як спосіб існування і групу-
вання лінгвістичних елементів із спільними інваріантними властивостями [1: 19; 6: 36]. 
Можливість польового поєднання мовних знаків визначає їх специфіку: з одного боку,  
при номінації відтворюваних предметів ці елементи  відображають у своїй семантиці 
“узагальнений досвід когнітивного засвоєння дійсності”, а з другого – мовні знаки вхо-
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дять в уже сформовані мовні відношення – епідигматичні, або дериваційно-смислові, 
семантичні (полісемічні, антонімічні, синонімічні, гіпонімічні та інші парадигматичні 
зв’язки), синтагматичні та стилістичні [7: 31-32]. З огляду на це  елементи поля можуть 
перехрещуватися, входити в кілька лексико-семантичних полів тощо. Загалом виділення 
поля залежить від багатьох факторів і не може бути однозначним. 

Основними для тематичного поля “Рух” є дієслова на позначення дії “йти” – масти-
ти, гребти, дьоргати, валити тощо. Вони мають обмежені граматичні парадигми, тобто 
вживаються не в усіх особових формах. Так, найширше коло дієслів пов’язується з вка-
зівкою на третю особу однини. У цій формі використовується найбільше сленгізмів як 
у розповідній, так і в питальній формі: він (вона, воно, вони) – суне, гребе, валить, мас-
тить, рухає кедами, рухає батонами, кандьохає, топає, марширує, веслює, волочиться, 
шпацерує, пиляє, котиться, чипуляє (н-д: Дивись, то не вона суне?; Куди це Галка то-
пає?). У стосунку до другої особи однини та третьої особи однини і множини ці дієслова 
використовуються у питальній формі  (н-д: Ти куди гребеш?; То не наші покандьохали?). 
Найширшу граматичну вживаність репрезентують ці слова в наказовому способі, охо-
плюючи першу особу множини і другу, третю особу одними та множини (н-д: Топаєм 
на дискотеку; Валимо до Ірки; Скорше рухай кедами; Та не волочіться так). Найзагаль-
нішими для особової парадигми можна вважати  вживання цих дієслів у значенні “йти 
звідси”, типовими представниками якого є слова: гребти звідси, дьоргати звідси, валити 
звідси, крутити педалі, мотати звідси, тусуватися звідси, згинути, заритися, ваняти, 
вимітатися, сплюнутися тощо; пор.: гребімо звідси – греби звідси – гребіть звідси – не-
хай гребе звідси – нехай гребуть звідси. Більшою експресією, пов’язаною переважно з 
поєднанням лексичного та конотативного значень з емоційним проявом роздратування, 
відзначаються лексеми пензлювати, відчалювати, пердолити, херачити, швабрувати, 
рачкувати, традиційною сферою використання яких можна вважати наказовий спосіб.

Конкретизують значення слова “йти” дієслова на позначення способу дії: “йти по-
вільно” – пливти, сунути; “йти швидко” – гнати; “пройтися” – прошвирнутися, про-
шпандьоритися, йти на шпацир, шпацирувати, йти на витрішки; вивалити – “вийти” 
(н-д: О, наші вивалили з пари, показую на ватагу з восьми-десяти чоловік, яка швидко 
наближається до нас  [8: 19]). Вказівку на спосіб дії містить сполука нести бубі-лубі, 
нести буфера в значенні “йти гордо”, “йти з високо піднятою головою”. Літературній 
формі “прийти змученим / змученою” відповідає сленгізм доперти (Я думала, що не  до-
пру з тої роботи). Це ж дієслово використовується для позначення “руху в поєднанні з 
певними фізичними зусиллями”, що передбачає наявність об’єкта дії, наприклад лексема 
відтарабанити – “віднести, занести” (н-д: Беремо його (Мавпу), прощаємося з пацана-
ми, а на запитання Дефіцита, куди йдемо, показуємо на Мавпу, нада це тіло додому 
відтарабанити  [8: 38]). 

Дієслова цього поля логічно передбачають напрям руху, проте ця функція має об-
межені сленгові прояви (здебільшого мета і напрям руху вербалізуються літературними 
формами). Специфічно розмовними можна вважати відповіді на питання “Ти куди?” – 
“На кудикіну гору” чи “Ти звідки?”, що вживається  переважно у російському варіанті 
“Ты откуда?”, на що часто відповідають “От верблюда”, “От жирафа”.

Широко представлені в сленг-лексиці, особливо на рівні молодіжного мовлення, сло-
ва на позначення “тікати”: срити, дати пуда, драпати, давити на каблук, падати на ка-
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блук, смиватися, давити на коні, вшиватися, звалювати, змотувати вудочки, тиснути 
на педалі, шпарити, мотати, дати прискорення, чухати, дерти, давати джосу (н-д: 
Зараз сторож прийде, пора змотувати вудочки, дерти і звалювати, а то торба буде).

Розмежування засобів пересування проходить по лінії “йти” – “їхати”. На позначення 
“йти” використовують сленгізми на своїх двох, пішком постояти, пішкарусом (н-д: – Ти з 
нами поїдеш? – Нє, я пішкарусом). Поняття “їхати” – розсікати (н-д: Під кінець бабиного 
літа Дімі Дефіциту тесть нарешті дарує “дев’ятку”... Деколи розсікаємо по вулицях 
учотирьох – він, Риня, малий Машталір і я [8: 328]) обмежується конкретними значен-
нями способу дії: “швидко їхати” –  гнати, газувати, шпарити, вишивати; “їздити дов-
го” –  напихатися; “з’їздити кудись” – махнути (н-д: По дорозі зустрічаю п’яненького 
знайомого з 15-го Квітня, він хвалиться, що сьогодні зранку їздив на рибу...на вихідні 
знову поїду, може, махнеш зі мною, Толян... [8: 58]); “заїхати” – зарватися (н-д: Малий 
Машталір каже, шо нада в те село зарватися й роздати лохам по заслугам [8: 69]).

Окремі жаргонні вислови набирають багатозначності: спригнути – “зникнути”, “втек-
ти”, “дати дорогу”, брити – “швидко йти”, “їхати, “тікати”  (н-д: Вирішуємо під’їхати 
ближче. Ну, шо, пацани, бриєм? – говорить Риня, і ми виходимо з колимаг [8: 269), зганя-
ти – “з’їздити”, “сходити” ( н-д: Він виглядає пригніченим, каже, швидко пролетіло літо, 
навіть погуляти по-людськи не встигли, добре, хоч в Естонію зганяв [8: 291]).

Засоби пересування поділяються на засоби громадського транспорту, до яких нале-
жать: “тролейбус” – троль, тролік, рогатий, велика рогата худоба, “автобус ПАЗ” – па-
зік; “маршрутки” – пижики; та індивідуального: “таксі” –тачка; “мотоцикл” – мотоцик, 
байк, дирчик; “мопед” – мотопед; “велосипед” –  вєлік, мерседес педальний та “авто-
мобілі”.

Серед засобів пересування найчисельнішою є підгрупа сленгізмів на позначення 
назв автомобілів. Нейтральними відповідниками до слова “автомобіль” є лексеми тач-
ка, авто,  тачила (н-д:  Бачила, яку він собі тачку купив; Я сьогодні на роботу на авто 
приїхала). Загальне розрізнення автомобілів відбувається:

- за часом створення (старий \ новий). Жаргонізована розмовна мова  фіксує такі 
назви старих автомобілів: колимага, лах, чермет, бричка (н-д: Вчора ти би бачила, який 
лах приїжджав; Той форд, що в нас був, - чермет повний; Тaкою бричкою тільки  гній 
возити). Стару машину, у якої несправний мотор, називають драндулєтом (н-д: Багатий, 
а їздить на такому драндулєті). Дорогу, нову машину зазвичай іменують махіна, ліму-
зин (н-д: Там в Одесі такі махіни їздять, я такі бачив тільки в журналах; Да, лімузини 
в Києві конкретні);

- за марками: “ВАЗ–01” – капєйка; “Москвич” – москаль, москалик; “Таврія” –  ко-
роста;  “УАЗ” –   рафік, рафик; “BMW” –  бімер, беха, багато маєш витрат; “Мерседес 
240-ий” –  колумбієць; “Audi–80” – бочка; “Audi-100” – сигара, сєльодка [9]. 

Засоби пересування пов’язані із певними предметами. Загальне зацікавлення викли-
кає “бензин”, який у жаргонізовано-розмовній мові набув форми бензулятор, бенза (н-д: 
На скільки ти бензулятора залив?; Ти чув, бензу знов підняли). Як не дивно, у розмов-
ному спілкуванні знайшли відображення не надто значимі для функціонуваня машин 
чи безпеки пасажирів деталі, а  саме: “педаль” – педула (н-д: Давай на педули тисни, 
бо не доженеш); “диски з алюмінію” – титани (н-д: Він привіз нам титани робити); 
кенгурятник – чохол на запасне колесо; кляпа – “педаль тормозу”; юпка – “нижні бокові 
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сполера”; бублики – “колеса” (н-д: Сам подивися, тут нема шо робити, бухати? Красти 
бублики в тачок чи магнітофони? [8: 352]).

Суб’єктами цієї групи виступають лексеми: драйвер – “водій”; доїжджаючий, бі-
цикліст – “людина, яка їздить на роботу у місто”; шумахер, без тормозів – “людина, 
яка швидко їздить” (н-д: – Ти диви як погнав. – Шо зробиш, людина без тормозів). Дати 
оцінку діям людини, яка любить швидко їздити на складних трасах, можна фразою “Ну, 
ти і шумахер”, на що популярною стала відповідь “Я не шумахер, я його тренер”. У жар-
гонізовано-розмовній мові черепаха означає “людина, яка повільно пересувається”; муха 
– “людина, яка швидко ходить”; лаба – “людина, яка робить великі кроки” (попередньо 
може бути вказане ім’я, наприклад, Зеньо лаба).

Отже, тематичне поле “Рух” представлене такими кваліфікаторами, як дія, спосіб дії, 
засіб дії, предмет дії, суб’єкт дії, напрям дії. Ядро поля утворюють лексеми на позначен-
ня процесу дії  (слова “йти”, “бігти”, “їхати”); периферія ж  формується  за допомогою 
слів із вказівкою на спосіб дії, засіб дії, предмет дії, суб’єкт дії, напрям дії. Приналеж-
ність лексем до поля не є сталою. Так, номени, які утворюють периферію одного поля 
(н-д: засоби дії у межах аналізованого поля – характеристика автомобілей за марками, за 
часом творення) можуть належати до ядра іншого поля (н-д: формувати поле “Автомо-
білі”). Аналіз лексем, здійснений на основі пропонованого підходу (тематичного поля), 
у подальшому дасть змогу дослідити цілісну картину світобачення  мовця саме через 
здатність одних і тих самих слів перебувати в межах різних лексико-семантичних полів.
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УДК 821.161.2.09 (Кримський)
Останіна Г.Г.  

(Кривий Ріг, Україна)

нетрадиційна поетиКа агатангеЛа КримСЬКого

У матеріалі статті досліджується проза малих жанрів А. Кримського з точки зору 
системи нетрадиційних прийомів її вирішення. Авторка дійшла до важливого висновку: 
письменник першим максимально долучився до суто модерністського способу образного 
мислення в художній літературі України кінця ХІХ – початку ХХ століття. Агатангел 
Кримський в оригінальних художніх творах використав десятки нетрадиційних прийо-
мів творення образів. Прийоми психо- та самопсихоаналіз, марення, домисли, раптові 
інтуїтивні вирішення проблем, сновидіння із ірраціональним, сюрреалістичним та фан-
тасмагоричним змістом передають надскладні зміни у внутрішньому світі я-оповідача, 
“пояснюють” причини його постійних переживань та передчувань. 

Ключові слова: поетика, нетрадиційна поетика, екзотика, прийом.
В статье исследуется оригинальное художественное творчество А. Крымского с 

точки зрения нетрадиционных приёмов ёё разрешения. Исследовательница подошла к 
такому важному заключению: писатель одним из первых максимально приблизился к со-
временному способу образного мышления в художественной литературе конца ХІХ – на-
чала ХХ столетия. А. Крымский в малых жанрах использовал десятки нетрадиционных 
приёмов создания образов: психоанализ, домыслы, сновидения с сюрреалистическим и 
фантасмагорическим содержанием.

Ключевые слова: поэтика, нетрадиционная поэтика, экзотика, приём.
The article deals with an original creative activity of A. Krimsky in terms of unconventional 

methods to resolve it. The researcher comes to conclusion that the writer was the first to come 
as close to the modernist way of creative thinking in fiction of the late XIX - early XX century. 
A. Krimsky in small genres used dozens of non-traditional methods of creating images: psycho-
analysis, speculation, dream with surreal and phantasmagoric content.

Key words: poetics, non-traditional poetics, exotic reception.

постановка проблеми. А. Кримський як оригінальний і водночас дуже складний 
письменник зацікавлював своєю творчістю багатьох дослідників, тому що сама нива до-
слідження є необ’ємною, а його загальна спадщина ще й досі не піддається цілісному 
аналізові. Літературна творчість корифея української радянської науки та сходознавця ще 
©  Останіна Г.Г., 2011
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й досі залишається маловідомою для громадськості, а насамперед ті оповідання, які не 
увійшли до п’ятитомного зібрання його творів. Це такі складні й багаті на поетику опо-
відання як: “Дивна пригода”, “Виривки з мемуарів одного старого гріховоди (Матеріяли 
для діагнозу psychopathiae sexualis)”, “Psychopathiae nationalis (Дещо з невропатології, 
дещо з етнографії, дещо – так собі дещо)”, “В вагоні (Дорожні сценки. Із щоденника)”.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Літературознавці вже не раз торкалися 
питання мікро- та макропоетики художньої спадщини митця. Багатопланово дослідила 
життєвий і творчий шлях А. Кримського Соломія Павличко у книзі “Націоналізм, сексу-
альність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського”. Авторка книги зазначає: 
“… в оповіданнях Кримського дебютував в українській прозі нервовий і надзвичайно су-
перечливий герой. Можна сказати, що його почуття, його дії та його самоаналіз існують 
і різних, недомірних площинах. Він здатний оцінювати свої вчинки навіть з моральної 
точки зору, але не здатний контролювати своїх почуттів” [с. 57 – 58]. Дослідниця визна-
чила дві ключові теми у прозовій творчості письменника: “батьки і діти” та “українство 
як форма неврозу” [с. 58]. 

Вона не лише аналізує художні твори А. Кримського, а й акцентує увагу на його по-
літичних, тематичних та літературних пошуках, наголошує на його чільне місце серед 
інших видатних класиків української літератури: “Політичний урок “Повісток” полягав 
у тому, що вони означили вичерпаність старих ідей українофільства і практики народни-
цтва з його збиранням фольклору та “ходінням” у народ” [с. 64 – 65]; “Тематичний урок 
“Повісток” – образ невротика, який має, хотів того Кримський чи ні, глибинний філософ-
ський підтекст. Кримський першим серед своїх сучасників і попередників збагнув, що 
в кожній людині існує дещо ірраціональне, непідконтрольне волі, і в його оповіданнях 
воно вирвалося на свободу” [с. 65]; “Літературний урок “Повісток” полягав у стильово-
му перевороті, що його Кримський несвідомо здійснював у своїх невротичних текстах. 
Він із надзвичайною легкістю заперечив розлогі монотонні наративи, мальовничі пей-
зажі, соковиті діалоги і статичних, однолінійних героїв видатних реалістів-народників, 
таких як Панас Мирний чи Іван Нечуй-Левицький” [с. 65].

Соломія Павличко впевнено заявила, що “такої оригінальної й водночас контровер-
сійної прози, з якою дебютував Кримський, українська література ще не знала” [с. 65]. 

Л. Голомб виявила й охарактеризувала індивідуальні риси поетики поетичних творів 
А. Кримського: “… контрасти, паралелізми, переключення стилів, традиційна та вну-
трішньо трансформована символіка поезії Заходу і Сходу, інакомовлення, натяки в ху-
дожніх текстах і заголовках, іронія, поетичні коди суфійства, музичні прийоми повторів 
та поліфонії… ” [с. 174].

Сучасна дослідниця Т. Конончук у художній творчості письменника вбачає потуж-
ний фольклорний елемент: “Відчутно, що прозу А. Кримського живить поетика народної 
прози з її усною формою оповіді. На творення життєво переконливих картин у Крим-
ського спрямована уся концепція тексту …” [с. 221]. Окрім того вона зазначає, що мала 
проза відомого ученого-орієнталіста порушує морально-етичні проблеми, зазначаючи 
причину загостреної уваги митця на внутрішніх станах людини, стосунках між людьми: 
“… оповідання А. Кримського в підтекстах несуть домінуючу виховну ідею, як доміну-
ючою вона є у фольклорі в цілому… Можливо, така загострена увага А. Кримського до 
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морально-етичної проблематики була своєрідно “спровокована” знайомством зі східною 
культурою …” [с. 228].

метою наукової розвідки є дослідити прозу малих жанрів Агатангела Кримського з 
точки зору нетрадиційної системи прийомів її вирішення.

виклад основного матеріалу. Твори Агатангела Кримського, в яких порушуються 
психопатичні та психопатологічні проблеми відзначаються вдалим поєднанням системи 
традиційних і типових прийомів для української прози кінця ХІХ століття з прийомами 
новітніх стилів і течій: від елементів описовості до вищих досягнень експресіонізму та 
сюрреалізму, навіть в окремих абзацах – у констатаціях, роздумах, особливо в самоха-
рактеристиках. Усе це разом уже тоді презентувало кращі, не традиційні, новаторські 
зразки психоаналізу та самопсихоаналізу.

У передмові до першої збірки “Повістки і ескізи з українського життя” А. Крим-
ський стверджує: “… в основі своїй усе, що міститься в цій книжці, геть усе щира правда. 
Навіть трохи дивні “Мемуари старого гріховоди”, то й вони не брехня: все те списано з 
одної нещасливої людини, яка вже померла та покинула міні декотрі документи” [с. ІІ]. 
Вражають й інші зізнання автора: “Всі оповідання, котрі тут подано, всі сильне просякли 
авторським суб’єктивізмом, авторською особистістю, тому ж то я зважився вперти в збір-
ку ще й шматок зі свого колишнього щоденника. Назвав я його “Psychopathia nationalis”. 
Де-не-де я трохи переробив його, а більш того, що покидав усе як воно стояло. Я навіть 
не вмів викинути звідти етнографічний матеріал, та думаю, що це й не велика біда. Хто 
його зна! Може комусь воно іще й цікаве буде – вичитати з мого писання якість етногра-
фічні звістки, ніж познайомитися з записами про мене самого” [с. ІІІ].

Через рік А. Кримський пише листа до І. Франка і не лише просить у нього рецен-
зію на власні художні твори, а й сам характеризує свою оригінальну творчість: “Я сам 
дуже невисоко ціню свої “Повістки і ескізи” і навіть в передмові зарікся писати ще раз 
що-небудь белетристичне. Але як порозсилав я декому з земляків оту свою книжку, то 
звідсіль зачали до мене приходити листи, де просять мене люди не кидати белетристичні 
праці і розсипають усякі компліменти. Всякі такі листи бентежать мене і смутять, бо я 
зовсім не вірю в те, щоб з мене міг бути путящий белетрист” [с. 247].

Щира відвертість автора стала причиною гострих цензурних перешкод: “За що скон-
фіскувала прокураторія мою повістку, я добре не тямлю, бо писав я її попросту на під-
ставі власних етнографічних спостережень, а не з якою-

небудь умисною тенденцією. Коли й була яка тенденція, то не соціальна, а націона-
лістична: мені хотілося виступити проти того шовінізму, який іноді проявляється в на-
ших українців під флагом націоналізму” [с. 95].

Так, А. Кримський в оповіданні “Psychopathia nationalis. Дещо з невропатології, дещо 
з етнографії, дещо – так собі дещо” за допомогою складного психоаналізу намагається 
розібратися із дійсними причинами хвороби я-оповідача, який постійно марить Батьків-
щиною і всім рідним. У процесі поступових змін психічного стану самого я-оповідача, 
змінюється і зміст та характер психоаналізу. З початку вирішення проблеми повного без-
силля та ностальгії видавалось простим і на рівні поетики: “На Вкраїну, на Вкраїну тягло 
мене! Недужав я на тую хворобу, що зветься “нудьга додому”” [с. 201]. Однак далі усе це 
загострюється цілою низкою психоаналітичних констатацій-характеристик: “не можна 
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заходити в стосунки з тамошніми людьми”, “неохота якась напала балакати з велико-
русами”, “нелюбо й болюче було мені подивитися часом на великоруського селянина”, 
“трохи був не зненавидів” [с. 201]. У такий спосіб я-оповідач поступово загострює увагу 
на конкретних причинах власної “хвороби”. Почуття огиди до всього чужого переростає 
в марення: “Я заплющую очі… та й зачинаю марити, – а про що марити? Звісно, про 
Україну” [с. 203]. 

В оповіданні “Дивна пригода” А. Кримський ужив десятки найрізноманітніших при-
йомів, однак найбільш цілеспрямованими виявилися психоаналіз та самопсихоаналіз за 
допомогою яких я-оповідач намагається розібратися у власних несподіваних внутріш-
ніх передчуваннях: “… раптом мене щось ударило десь у глибу душі; здавалось, неначе 
хтось мене кличе, далеким-далеким, глухим, ледве чутним голосом… у душі моїй за-
говорило придушене на почуття, що хтось мене нагально кличе, хтось мене бажає при-
тьмом побачити…” [163 – 164]. Нетрадиційною вважаємо і суто сюрреалістичну картину 
денних видінь я-оповідача (“… невиразно майнула в моїй уяві ще й чиясь одхилена назад 
мертво-блідава голова, …голова з заплющеними очима … в домовині!.. Голова Андрія 
Олександровича…” [с. 173]) у поєднанні з реалістичними повідомленнями (“… зазирнув 
до нього на квартиру. Господині його кажуть: Та він сконав, буде тому днів чотири …” [с. 
174]). Фантасмагоричними виступають картини підглядань я-оповідача не стільки за са-
мим творчим процесом написання покійним Андрієм Олександровичем мемуарів, скіль-
ки за самим собою з метою розкрити справжню цінність активності внутрішнього світу 
митця: “Я тихесенько нахиливсь над його плечем… Він пише – а я жадібно слідкую за 
ниткою його оповідання; він пише – я все та аж ковтаю. Хвилююся, потерпаю… він про-
низуватим голосом занив, як вовк. Міні стало боляче й моторошно. Я сам аж трусився з 
нервового зворушення” [с. 177].

В оповіданні “Виривки з мемуарів одного старого гріховоди. Матеріали для діагнозу 
сексуальної психопатії” А. Кримський уперше в оригінальній художній творчості засто-
совує досить випробуваний, але не дуже поширений у ХІХ столітті прийом мислення й 
мовлення не від імені неозначеної особи оповідача, як писала більшість тодішніх про-
заїків, не від імені авторського чи ліричного Я, а від імені невідомого (чи, як писав П. 
Куліш, “незнаного”) автора, словесний образ якого, та й він сам постають із мемуарів. У 
такий спосіб автор помітно зацікавлює реципієнта можливою антидуховністю головно-
го суб’єкта зображення у творі. Нетрадиційною вважаємо щиру і відверту психологічну 
сповідь старого грішника, який кається не для того, щоб випросити прощення, скіль-
ки для того, щоб самому розібратися й нарешті зрозуміти глибинні мотиви, причини та 
умови своїх проступків, свого зневажливого ставлення до матері та інших у формі пси-
хологічних роздумів(“Останніми часами мене, людину вже підтоптану, серйозно почина 
тривожити гадка: чи не збожеволів я часом?” [с. 181]), самопсихологічних спостережень 
та самохарактеристик (“Чого ж мені так тоскно! Хіба я не знаю, що всі душевні болі не-
логічні… Я, от, цілісіньке моє життя був егоїстом, егоїстом, – тільки ж, питаю, чи варто 
тепер сумувати про це? … А докори од совісті мене, проте, гризуть! Через віщо?! Звідки 
вони?!...” [с. 182]),  самопсихоаналізів, марень (“Передо мною увіч постає засмучений 
материн образ і з німим докором позира на мене” [c. 189]), снивидінь.

В оригінальних художніх творах Агатангела Кримського наявні й індивідуальні при-
йоми, створені самим автором, які знаходимо у “Бейрутських оповіданнях”. Це інсцені-
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зація та репродукування вітальних звичаїв (“Нигáрик саїд, йä Öмм-Никýльа! (День твій 
щасливий, Миколина мати”; “Нгâрак мбâрак! (Се значило: “День твій благословенний!”” 
[с. 541]); роз’яснення окремих слів, мовних конструкцій за допомогою влучних тлума-
чень, детальних перекладів та уточнень (“пиріжки (фтâїр, ажін б-лахм)” [с. 533]; “сло-
во “хöбз” має значити хліб” [с. 538]; “штани (шерваль)” [с. 542]; “плащ (аба)” [с. 543]; 
“мин-шян ит-тсáллі (задля розваги)” [с. 545]; “батько (абу)” [с. 545] та ін.) для того, щоб 
не лише зацікавити реципієнта змістом оповідань про Бейрут, а й максимально точно 
передати гостинність цього народу, його звичаї, побут і відповідно культуру, що й так 
видається змістовно досить екзотичним для української літератури початку ХХ століття.

Арабські мовні конструкції не просто увиразнюють мову твору, а й збагачують його 
зміст східною народною мудрістю: “Н-нäс би-и-нäс уль-отта би-н-нифäс!! (Себто: “Тут і 
людям скрута, а ще й кітка кричить, що вона – породільниця”)” [с. 535]; “Йихриб бейтак 
– значить: бодай твоя хата завалилася” [с. 535]; “Ет кâди ль-улäд шянак хáлю! (Хто захо-
че дітей розсудити, тому просто треба повіситися!” [с. 541]; “Фейн-мâ бти-шлях ель-лöга 
ль-франсäвйє, бтижі вâ’фи (Французьку мову хоч би куди ти кинув – вона знов стає перед 
тобою стійма)” [с. 548]; “Ляббис иль-уд-біжуд (Вдягни пеньок – то й пеньок покращає” 
[с. 558] та ін. 

А. Кримський у той час був чи не єдиним українським дослідником розвитку араб-
ської мови. У “Бейрутських оповіданнях” за допомогою історичного екскурсу із про-
світницькою функцією у спрощеному вигляді він подає реципієнтові своєрідну лекцію 
про “Історію розвитку арабського варіанту християнства й оновлення арабської мови”: 
“Після пам’ятної різанини 1860 року, яку вчинило над християнами в Дамаску та на Ліва-
ні турецьке правління вкупі з розбійниками-друзями,  більшина дамаських християн, ко-
трих не зарізано, не схотіла далі жити в своїм ріднім городі – Шâмі (бо Дамаск вони звуть 
“Шâм”) і потоком ринула в Бейрут, де на очах у європейців жити безпечніш, бо французи 
твердо постановили завести тут порядок і не допустити дальших розрухів” [с. 551]. 

висновки. Отже, Агатангел Кримський в оригінальних художніх творах використав 
десятки нетрадиційних прийомів творення образів. Прийоми психо- та самопсихоаналіз, 
марення, домисли, раптові інтуїтивні вирішення проблем, сновидіння із ірраціональним, 
сюрреалістичним та фантасмагоричним змістом передають надскладні зміни у внутріш-
ньому світі я-оповідача, “пояснюють” причини його постійних переживань та передчу-
вань. Нетрадиційними також вважаємо “модерністські блоки” інформативно-описових 
та аналітичних прийомів у поєднанні з прийомами домислювання та фантазування. Саме 
в умінні бурхливо та емоційно передавати страждання я-оповідача від невдач та роз-
дратувань до хвилинних моментів радості самопізнання і виявляється найвища майстер-
ність письменника.

Спостереження Агатангела Кримського над різними арабськими звичаями, надало 
йому можливості протиставити та зіставити їх з добре знаною європейською реальністю, 
а це неабияк сприяло вияву перших ознак українського орієнталізму.
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оСоБенноСти художеСтвенного КоЛЛеКционированиЯ  
в роССии на руБеже XIX-хх веКов

Стаття присвячена питанням художнього КОЛЕКЦІОНУВАННЯ в Росії. Особлива 
увага приділяється розгляду цільових установок, до яких прагнуть збирачі, з’ясовується 
вплив на формовані колекції освітнього рівня власника, розглядаються джерела форму-
вання колекцій та їх подальша доля.  

Ключові слова: музеї, художні колекції, меценатство.
Статья посвящена вопросам художественного КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ в Рос-

сии. Особенное внимание уделяется рассмотрению целевых установок, поставленных 
собирателями, выясняется влияние на формируемые коллекции образовательного уров-
ня владельца, рассматриваются источники формирования коллекций и их последующая 
судьба.

Ключевые слова: музеи, художественные коллекции, меценатство.
This article is devoted to an interesting period in the history of Russian fine arts collections. 

The author depicts the process of foundation of the famous collections of the fine art and 
Russian artifacts. The author investigates aims and conditions of the process.

Key words: museum, fine arts collections, maecenas. 

В конце XIX – начале ХХ столетия многие представители состоятельных сословий 
России были охвачены лихорадкой художественного коллекционирования. Интерес к со-
бирательству объяснялся не только тем, что в России, наконец, появились люди, имею-
щие лишние средства и получившие достаточное образование, позволявшее им собирать 
предметы искусства, но и тем, что в пореформенное время в обществе сформировался 
устойчивый интерес к художественной культуре России и Европы, значительно расши-
рился круг лиц «заинтересованных прекрасным». Художественная ценность коллекций, 
их характер, источники формирования, а также конечная цель собирательства значитель-
но разнились, но в целом это было характерное явление  для порубежного периода в жиз-
ни русского общества. Изучение данного явления позволит расширить представления о 
духовной жизни России в конце XIX начале ХХ вв. Источниковой базы данного исследо-
вания стали воспоминания Ю.А. Бахрушина, княгини М. К. Тенишевой, П.И. Щукина. 
Данное исследование предполагает выяснить сословные предпочтения в художествен-
ном коллекционировании, проследить источники пополнения коллекций, выявить цели 
коллекционирования и судьбу художественных собраний.
©  Калякина А.В., 2011
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Начнем с личности, тех, кто посвятил свой досуг собирательству. Они принадлежали 
к различным слоям русского общества, ни одно сословие, кроме, пожалуй, крестьян-
ского, наиболее приниженного и редко имеющего достаточный для этой деятельность 
уровень образования, не убереглось от азарта коллекционирования. Среди собирателей 
встречались чиновники, уже ушедшие на покой или еще состоящие на службе. Были 
здесь присяжные поверенные и представители цензурного ведомства, помощники про-
курора и простые письмоводители. Так одним из самых известных коллекционеров Мо-
сквы второй половины XIX в. стал М.М. Зайцевский, начавший свою службу простым 
капельдинером в Большом театре.  

Большой отряд коллекционеров составляли ученые, занимающиеся историческими 
исследованиями. Среди них хранитель Оружейной палаты Т.К. Трутовский, ученый ар-
хеолог В.И. Сизов, коллекционированием увлекались Забелин, Пыляев. В особую группу 
можно объединить людей, занимавшихся творчеством и воспринимавших собиратель-
ство как часть профессиональной деятельности: художников Верещагина, Маковского, 
Коровина, театральных режиссеров и артистов императорских театров. Особенно много 
коллекционеров было среди купечества, в их среде утвердилась мода на коллекциониро-
вание. Художественным собирательством занимались целые купеческие кланы. Среди 
наиболее известных семьи Морозовых, Бахрушиных, Третьяковых, Щукиных. 

Не отставали от других сословий и дворяне. Для них коллекционирование, редко 
становилось данью моде. Зачастую дворяне росли и пребывали в окружении старинных 
художественных предметов, бывших предметной средой доставшейся им от предков. К 
коллекционированию их побуждал профессиональный интерес, как писателя Е.Н. Опо-
чинина, автора исторических романов или возможность выразить свои художественные 
вкусы как князя Голицына или гастрономические пристрастия как князя Лобанова. Но к 
какому бы сословию, ни принадлежали коллекционеры, они были едины в своем увлече-
нии художественным собирательством.

Каждый из собирателей по-разному пускался в этот увлекательный путь. Для кого-
то поводом становилась профессиональная деятельность. Хранитель Оружейной палаты 
В.К. Трутовский был не только большим практиком, но и теоретиком, «увлекался какой-
нибудь научной темой, что-то собирал, то экслибрисы, то материалы по своей усадьбе». 
[1.84] Коллега Трутовского археолог В.И. Сизов собирал русские древности, найденные 
в результате раскопок, проводимых  в Смоленской губернии. Эта коллекция позволила 
ученому сделать выводы о географии торговых связей Древней Руси. Вместе с тем увле-
ченность его собирательством была столь велика, что стремясь к максимальной полноте 
своей коллекции, он не останавливался порой перед присвоением чужих артефактов, о 
чем упоминает в своих записках княгиня Тенишева. Сама княгиня увлеклась собира-
тельством, выйдя замуж за очень богатого промышленника. Борясь со скукой провинци-
альной жизни, увлекая пением и живописью, имея большие средства, она в полной мере 
отдалась коллекционированию. Для писателя Опочинина, печатавшегося в «Московском 
листе», толчком к собирательству стала необходимость «практического», материального 
знания прошедших эпох. Он обладал потрясающей эрудицией, приобретенной в резуль-
тате коллекционирования. Если в его руки попадала какая-либо старинная вещь, он не 
успокаивался, пока не узнавал о ней абсолютно все. Полученные сведения использовал 
при написании романов. Но гораздо чаще поводом к собирательству становились  какие-



101

то случайные события: распродажа старых театральных костюмов в Большом театре, 
появление в лавках антикваров такой коллекции или банальный спор представителей 
золотой молодежи, о том сможет ли спорящий в месяц собрать коллекцию равную кол-
лекции своего приятеля. 

Художественная ценность коллекций  была не одинакова. Во многом это зависело 
от цели, которую преследовал владелец собрания, от уровня его образования, широты 
взглядов, материальных возможностей, а также чутья, которое позволяло найти что-то 
абсолютно новое. Для большинства московских обывателей и чиновников собиратель-
ство носило характер увлечения, страсти, а порой и мании. Часто цель была чрезвычайно 
прозаична – найти редкость и купить её как можно дешевле. Это была категория людей, 
охотившихся за раритетами, для них не существовало общественно значимой цели, со-
бирательство для них было просто привычкой.

В эту категорию можно включить и тех собирателей, для кого важна была даже не 
сама вещь, а процесс её нахождения, охота за ней. Они были готовы предпринимать 
сложные путешествия, заводить самые невероятные знакомства ради получения како-
го-либо сногсшибательного раритета для своей коллекции. Иногда они отправлялись в 
экспедиции по русской провинции, посещали умирающие дворянские усадьбы, стре-
мясь купить «на рубль пятаков». Среди них не редки были примеры «скупых рыцарей», 
тщательно скрывавших свои сокровища не только от посторонних, но и от родных. Мо-
сковский собиратель М.М. Зайцевский, хранил свои коллекции в отдельном флигеле, 
ключи от которого всегда носил собой, о содержании коллекции его семья узнала лишь 
после его смерти. Были и противоположные примеры. По всей России были рассеяны 
люди, которые почитали себя «выучениками по собирательству», писателя Опочинина. 
Он щедро делился не только своими знаниями, но предметами из своей коллекции, часто 
совершенно безвозмездно.

Коллекции таких собирателей, а среди них большинство составляли чиновники и 
антиквары-старьевщики, почти всегда отличались чрезвычайным разнообразием, но 
редко полнотой.  В таких коллекциях можно было встретить книги, живопись, миниатю-
ры, мебель. Иногда, если собиратель концентрировался на чем-то одном, ему удавалось 
сформировать нечто выдающееся, как, например, уникальное собрание старопечатных 
книг Мазурина, но подобное случалось не часто.

Бóльшим разнообразием отличались целевые установки собирателей из среды купе-
чества. Кто-то приобретал портреты актёров и красивые афишки для того, чтобы бахва-
литься перед приятелями, а кто-то, собирая, скажем, коллекцию акварелей, ставил перед 
собой цель проследить развитие акварельного искусства, начиная с европейских школ 
и заканчивая российской, как самой молодой. [2.156] Порой целью коллекционирова-
ния было тщеславное желание заявить о себе, прослыть тонким ценителем искусств или 
меценатом. Купчиха Е.П.Носова собирала «старинные силуэты и портреты русских ма-
стеров XVIII в., но не ради их изучения и сохранения, а просто так – надо же что-нибудь 
собирать, чтобы не отстать от других, раз на коллекционирование мода. И здесь она 
ухитрялась рекламировать себя – репродукции силуэтов из её собрания появлялись даже 
в специальных зарубежных изданиях».[1.525] Многие собиратели рассматривала свое 
увлечение как способ выгодного вкладывания денег, да и коллекции у них были чрезвы-
чайно необычные, коллекционировали не только картины, но и автомобили или орхидеи. 
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Московский купец В.П. Берг так определял свое понимание собирательства «каждый 
коллекционирует то, что его интересует. Бахрушин – театральную старину, Морозов – 
картинки, его двоюродный братец – гравюры, а я коллекционирую камешки. Вещи пор-
тативные и благодарные – хлеба не просят и всегда в цене будут».[1.526] Он коллекци-
онировал драгоценные камни, везде возил с собою чемоданчик, где лежали мешочки с 
бриллиантами различного веса. Практичность и деловая хватка купечества давала себя 
знать и в таком тонком деле как художественное собирательство. Большинство коллек-
ций возникали под влиянием моды, рассматривались как возможность выгодно вложить 
деньги и прослыть знатоком искусств, таким образом стушевывать, покрыть «приятной 
дымкой прозаического суконщика или кожевенника». [2.265]

Цели формирования дворянских коллекций, также отличались разнообразием, да и 
сами коллекции имели более длинную историю нежели купеческие или мещанские. Тра-
диция дворянского коллекционирования восходит к XVIII столетию, когда в подражании 
высочайшим особам русские аристократы начали собирать итальянскую и голландскую 
живопись, саксонский фарфор, китайские вазы. Во многих аристократических домах бы-
товая обстановка представляла собой собрание раритетов. Если для купечества и мещан-
ства рубеж XIX и ХХ столетий стал начальным этапов в формировании коллекций, для 
дворянства это был период специализации, расширения коллекционерских интересов.

Отстаивая право своего сословия на особое место в русском обществе, дворянские 
коллекционеры усматривали главную цель своей деятельности в просвещении народа, 
сохранении национальных традиций, пробуждении интереса к отечественной истории 
и искусству. Поэтому часть коллекций делалась доступной широкой публике, на их базе 
устраивались выставки или организовывались музеи. Княгиня Тенишева видела цель 
своей  собирательской деятельности в том, что приобретая произведения молодых рус-
ских художников, а затем выставляя эти работы, она выдвигает молодых талантливых 
художников, привлекает внимание к их творчеству. Участвуя в организации первой вы-
ставки импрессионистов в Петербурге, она стремилась к развитию художественного 
вкуса общества; приобретя акварели современных русских художников, разместила их в 
современном художественном журнале «Мир искусства», а затем безвозмездно передала 
в Музей Александра III. Истинное меценатство – вот главная цель подобных Тенишевой 
дворянских коллекционеров.

Ценность художественных коллекций определяется не столько разнообразием пред-
ставленных в ней предметов, сколько полнотой освещения избранной тематики. Достиг-
нуть полноты собрания состоятельным коллекционерам помогали и самообразование, 
и мнение экспертов. Необходимые знания приходили далеко не сразу, первоначальное 
их отсутствие заставляло жалеть об утраченных возможностях. А.П. Бахрушин часто с 
горечью вспоминал, как в начале своего собирательства отказался купить театральные 
эскизы, предложенные ему М. Врубелем, «я в то время дурак был, такие вещи не по-
купал, да и разбирался в них как свинья в апельсинах».[1.168] Со временем увлеченный 
коллекционер вырабатывал и вкус и понимание. Образовательная база, действительно у 
всех коллекционеров была разная, большинство собирателей купцов заканчивали ком-
мерческие школы или училища, дворяне, как правило, имели образование гимназиче-
ское и университетское. Но всех их объединяло непрерывное самообразование, которым 
они занимались на протяжении всей жизни. Представители русского купечества не усту-
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пали дворянам в стремлении расширить свой кругозор. С.Т. Морозов учился в Кембрид-
же, П.И. Щукин слушал лекции по физике в Берлинском университете и не пропустил ни 
одного музея во время своих путешествий по Европе: в Тулоне он осматривал Морской 
арсенал и ботанический сад, в Авиньоне смотрел дворец пап, в Арле и Ниме римские 
амфитеатры. М.К.Тенишева не оставляла занятий искусством ни в Европе, ни в России: в 
Париже она профессионально занималась вокальным искусством и брала уроки у фран-
цузского художника Жильбера; в усадьбе Талашкино под Смоленском, она зачитывалась 
книгами по искусству и отечественной истории. 

Большое значение имела среда, в которой вращались коллекционеры. Родственные 
связи и дворянства, и купечества отличались разнообразием и пользой в деле художе-
ственного собирательства. Среди родственников П.И. Щукина были известные медики – 
Боткины, тетка Павла Ивановича была замужем за А.А.Фетом. Дядя создателя театраль-
ного музея А.П.Бахрушин, состоял в дружеских отношениях с историками Забелиным, 
Ефремовым, Пыляевым, которые по вечерам собирались в его доме. «Отец, - вспоми-
нал сын коллекционера, - внимательно слушал разговоры и понимал, что в этом новом 
обществе, обаяние и веселость не достаточны, нужны знания, что он купеческий неуч. 
Он жадно набросился на книги. Коллекционерские интересы лиц, бывавших у Алексея 
Петровича, передались и ему». [1.148-149] Среди людей близких М.К.Тенишевой были 
такие известные деятели русской культуры как И.Е.Репин, В.А.Серов, С.Дягилев.

Вместе с тем, нельзя не признать, что многие коллекционеры, особенно из купече-
ской среды, мало понимали в искусстве и формировали свои собрания по принципу, что 
старо, то и ценно. Они во всем полагались на мнения «экспертов» из бывших актеров 
или музыкантов, возили их с собой в поездках по антикварным лавкам. Нельзя в связи 
с этим не отметить важность эксперта в деле коллекционирования для большинства со-
бирателей. Для купцов в роли эксперта зачастую выступали их либо более искушенные 
в собирательстве родственники, либо специалисты, с которыми они сблизились на почве 
своего увлечения искусством. Признанным экспертом по русскому искусству среди ку-
печества считался наделенный утонченным чувством прекрасного С.А. Бахрушин. Его 
небольшая коллекция русской живописи, состоящая из истинных раритетов, потрясла 
своей изысканностью хранителей Третьяковского Галереи. Без мнения этого эксперта не 
решались сделать новые приобретения многие московские коллекционеры.

Экспертом княгини Тенишевой стал молодой художник А.Бенуа, в обязанности кото-
рого входило подбирать для неё произведения западноевропейского искусства на аукци-
онах и в антикварных магазинах Парижа и Амстердама. Другим экспертом, дававшим ей 
советы по приобретению предметов древнерусского искусства, был историк и археолог 
Сизов, разработавший целую программу, реализация которой придала коллекции полно-
ту и единство. 

Но менее важным в коллекционировании, чем советы знающего специалиста, было и 
наличие художественного чутья и у самого собирателя. Это качество позволяло безоши-
бочно определить, а точнее почувствовать истинный шедевр и купить его не торгуясь. 
Так С.А.Бахрушин утверждал, что «собирал только те вещи, в которые художник вкла-
дывал свое «я», «душу». Если это «я» начинает мне говорить, то значит вещь хорошая и 
её надо брать. Неважно кто был художник – придворный или крепостной, все равно в них 
сущность одна и душа в них одна – человеческая.  Вот почему и картина Кипренского 
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говорит мне не громче, а чаще даже тише, чем какая-нибудь поповская чашка, которую 
делал и расписывал какой-нибудь крестьянин».[1.96-97] Особенно ценным было нали-
чие подобного чутья при приобретении произведений современного искусства, которое 
не привлекало внимания большинства собирателей именно в силу своей новизны и не-
обычности. Чтобы увидеть в картинах современных художников, будущие общепризнан-
ные шедевры надо было обладать широким кругозором, тонким художественным вку-
сом. Княгиня М.К.Тенишева, в угоду своей дворянской спеси, утверждала, что понять 
новое искусство могли лишь ценители из дворян, с нескрываемой гордостью упоминая 
о полученном названии «мать декадентства», за то, что именно она впервые выставила 
в Петербурге Бенара. С этим утверждением не позволяет согласиться тот факт, что две, 
не имеющие себе равных ни в России, ни в Европе коллекции картин французских им-
прессионистов были собраны московскими купцами И.А.Морозовым и С.И.Щукиным. 
Во время обучения в университет Гейдельберга, Морозов много времени посвящал заня-
тиям живописью. Он любил повторять: «чтобы стать художником надо много работать, 
иначе ничего не выйдет, толк будет только тогда, когда на всё в жизни будешь смотреть 
глазами художника».[1.281-282] Этот художественный подход, знания живописной тех-
ники, стилей, представления о развитии европейской живописи позволили ему собрать 
коллекцию мирового значения. «Когда пытливый турист в Париже выражал неудоволь-
ствие, что в галереях столицы мира так плохо представлены французские импрессиони-
сты, то ему отвечали, что лучшие работы этих художников находятся в Москве у Щукина 
и Морозова».[1.282] Очевидно, что полнота коллекции, её новизна зависела ряда обстоя-
тельств: уровня образования и стремления к самообразованию, интересов окружения со-
бирателя, чутья на истинные произведения искусства. Можно утверждать, что создание 
полной, представительной, всеобъемлющей коллекции не являлось прерогативой только 
лишь дворянского сословия.

Вопрос что собирать был чрезвычайно важен  и для начинающего и опытного кол-
лекционера. На первом месте стояло увлечение русской стариной. Под этим понимались 
произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства начала XIX в. и 
предыдущих столетий. Высоко ценились серебро, миниатюры, фарфоровые статуэтки, 
бисерные вещицы, старинный хрусталь, табакерки, ювелирные украшения. Но коллек-
ционирование подобных предметов было достаточно распространенным и некоторым 
казалось скучным. У большинства коллекционеров имелись собрания книг, русских ста-
ропечатных или французских художественных изданий XVII-XVIII веков. 

Большинство молодых коллекционеров редко сразу определялись с темой своей бу-
дущей коллекции. Очень часто они начинали с экзотики – предметов восточного искус-
ства. У иранских купцов, чаще всего на Нижегородской ярмарке приобретались ковры, 
изделия из металла, светильники, оружие и кольчуги, восточное стекло. Порой попада-
лись редкие, ценные вещи: П.И.Щукин вспоминал, что по случаю, купил небольшую 
персидскую занавеску, вышитую шелками, серебром и золотом, XVII в., из дворца Ну-
хинского хана. К экзотическим предметам относились китайский фарфор, расписные 
ширмы, занавеси, украшенные ручной вышивкой. На Всемирных выставках покупали 
предметы японского искусства. 

В конце столетия, когда просвещенное общество увлеклось русской этнографией, 
начали формироваться строго этнографические или археолого-этнографические  коллек-
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ции. Такая коллекция была у Тенишевой. Как и многие коллекционеры Мария Клав-
диевна вначале приобретала западную старину, в которой, по её словам «она больше 
смыслила». Но затем её пристрастия изменились, она отдалась коллекционированию 
русской старины, которой до того предавалась только урывками, «так как любила её без 
особых знаний и понимания. С годами русские древности все больше манили меня. Я 
вдруг почувствовала, что все это свое родное. За границей все воспето, все изучено, нам 
же русским поучиться негде и не на чем».[2.179] Подобная метаморфоза происходила и с 
другими коллекционерами. Так П.И.Щукин, начал свою коллекцию с восточной экзоти-
ки, а затем создал один из первых русских историко-этнографических музеев.

Часто определившись с  главной темой коллекции, собиратели позволяли себе и до-
полнительные направления. Бахрушин, собиравший коллекцию по истории русского те-
атра, кроме того имел массу вещей по истории развития театра во многих европейских 
странах, особенно во Франции. Морозов, наряду с импрессионистами собирал картины 
«мирискуссников», как он говорил «для себя». Подобное многоплановое коллекциони-
рование, в силу его чрезвычайной затратности могли себе позволить лишь финансово 
обеспеченные собиратели.

Интерес представляли коллекции русских аристократов. Зачастую они включали в 
себя семейные и государственные реликвии: автографы монархов, многовековые семей-
ные архивы, художественные вещи. Небольшим, но чрезвычайно ценным художествен-
ным собранием, указывавшим на его вкус и знания, располагал князь М.А.Голицын. Это 
собрание было известно всей Москву под названием Голицынский музей, бесплатно по-
сетив который можно было насладиться зрелищем работ мастеров Высокого Возрож-
дения. Уникальным собранием редких автографов и старинных вин обладал  сказочно 
богатый русский аристократ Дашков. В его винотеке имелось несколько бутылок рома, 
принадлежавших еще императору Петру III.

У каждого коллекционера сложилась своя система поиска и покупки предметов 
старины. Предметы покупались и в России и за границей. Ограниченные в средствах 
коллекционеры довольствовались московскими развалами или Нижегородской ярмар-
кой, люди более обеспеченные приобретали вещи в Париже, Неаполе, Амстердаме или 
Венеции. Коллекционеры была завсегдатаями лавок старьевщиков и мастерских худож-
ников. Иногда для того, чтобы иметь возможность приобретать самые современные про-
изведения искусства, они устанавливали дружеские связи с русскими и иностранными 
живописцами, скульпторами, прикладниками.  

Вместе с тем приемы покупки вещей у каждого коллекционера были сугубо инди-
видуальные. Собиратель театральных редкостей Бахрушин, страдавший близорукостью, 
обычно отправлялся по антикварным лавкам вместе с сыном, который, выискивал необ-
ходимые для коллекции вещи и указывал на них отцу, не привлекая внимание продавца. 
Бахрушин начинал торговать совсем не нужную ему вещь и не сойдясь в цене с продав-
цом перед уходом, как бы в компенсацию за отнятое время приобретал действительно 
нужную ему вещь по совсем низкой цене. Известный московский старьевщик-коллекци-
онер М.М. Зайцевский два раза в неделю объезжал всех торговцев и все городские рын-
ки. Сначала выбирал приглянувшийся товар, а затем возвращался и начинал торговать 
вещь, стремясь снизить цену. Продавцы знали его слабость: понравившуюся вещь он 
обязательно покупал, несмотря на цену. Стремление купить вещь по дешевле заставляло 
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некоторых библиофилов во время просмотра редких книг потихоньку вырывать из них 
листы, чтобы книгу обесценить, а иногда и воровать понравившуюся книгу. Делали это 
люди далеко не бедные, столь сильна была страсть коллекционирования.

Самобытный способ для пополнения своей коллекции автографов придумал граф 
Дашков, он платил камер-лакеям министров, великих князей и даже царя. За это они 
ежедневно доставлять Дашкову содержание корзин для ненужных бумаг, стоявших под 
письменными столами их хозяев. Среди коллекционеров ходили слухи, что именно та-
ким путем в его руки попал протокол о необходимости введения в России конституции, 
подписанный Александром III.

Хотелось бы отметить одну особенность, встречавшуюся при оплате услуг посред-
ников, экспертов или продавцов, которой отличались друг от друга купцы и дворяне. 
Первые, как правило, стремились максимально сэкономить, а порой и надуть продавав-
шего, если он не очень хорошо представлял стоимость продаваемой вещи. Вторые редко 
скупились, переплачивали, считая, что мелочность ниже их аристократического досто-
инства. Показателен подход при приобретении художественных произведений Третья-
кова и Тенишевой. Третьяков, раз назвав цену за понравившуюся ему картину никогда 
от неё не отступал, а если вещь его не устраивала мог от нее и отказаться. Тенишевой 
неоднократно приходилось переплачивать за совсем ненужную или не нравившуюся ей 
скульптуру или рисунок, только потому, что она стремилась оказать поддержку моло-
дому, нуждающемуся скульптору или живописцу и заранее обещала эту работу купить.

Рано или поздно перед каждым коллекционером вставал вопрос, что будет с собрани-
ем после его смерти. Вопрос этот каждый пытался разрешить по-своему, но стремление 
было одно – сохранить целостность коллекции и имя собирателя. Кто-то, чтобы «при-
строить» коллекцию стремился привлечь внимание  власть имущих, устраивал выставки 
или участвовал в вернисажах. Кто-то передавал коллекцию в Исторический музей, но 
там, из-за нехватки сотрудников и места в экспозиции коллекции долго лежали не разо-
бранные, а позже их передавали в другие отделы или музеи. Иногда бывало и хуже. Так 
известная всем московским любителям прекрасного богатейшая и разнообразнейшая 
коллекция помещика Власова, после его смерти была продана с аукциона и разыграна в 
лотерею. Иногда коллекции книг или исторических документов попадали в архивы или 
библиотеки, но и там они чаще всего теряли свою целостность и законченность.

Наиболее крупные коллекции иногда удавалось передать в дар городским учрежде-
ниям. Но это случалось далеко не всегда. Когда А.П. Бахрушин как гласный Москов-
ской думы предложил подарить свой театральный музей Городскому самоуправлению, 
ему отказали, «ответив, что не знают, что делать с третьяковским и солдатенковским 
собранием. Попробовал сунуться еще куда-то, всюду ответ был один – отказать. Отец, - 
вспоминал сын коллекционера, - был в отчаянии – огромное собрание, предлагаемое бес-
платно государственным учреждениям, оказывалось никому не нужным».[1.561] Лишь 
благодаря личным связям в государственных кругах Бахрушину удалось передать свой 
музей Академии наук, что спасло уникальную коллекцию от раздробления.

Опасения за судьбу коллекций возникали по ряду причин. Не всегда родные соби-
рателя разделяли его увлечения. В купеческой среде подобное времяпрепровождение 
поддержки не встречало, на него смотрели как на блажь богатого самодура, да и сре-
ди дворянства не всегда страсть к старине встречала понимание. Князь Тенишев, муж 
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собирательницы, не любил искусства, с презреньем относился к художникам, видел в 
них «нечто вроде заморского зверья», коллекционирование считал забавой, не делающей 
никому вреда, но и не приносящей пользы. Имелась и еще одна причина для тревог, 
опасность утраты финансовой стабильности, которая вела к продаже коллекции, невоз-
можности её должного содержания. Неудивительно, что коллекционер постоянно был 
озабочен тем, чтобы не упустить ценной вещи, способной украсить его собрание, и тем, 
чтобы устроить судьбу своего детища.

Рассмотрев отдельные вопросы художественного коллекционирования в России на 
рубеже XIX –XX веков следует подвести некоторые итоги. Заняв важное место в жизни 
русского общества, это явление приобрело ряд особенностей. 

Первой особенностью можно назвать всеобщий характер этого увлечения. В преды-
дущих столетиях, коллекционированием занималась в основном русская аристократия, 
собирая художественные сокровища или исторические реликвии. В рассматриваемый 
период коллекционирование получило распространение среди других сословий и групп 
русского общества: чиновничества, купечества, мещан. Это свидетельствовало о разви-
тии интеллектуальных и духовных запросов общества,  распространении образования. 
Общество рассматривает коллекционирование не только как способ вложения денег или 
проявление тщеславия, но и как возможность самовыражения, удовлетворения своих ду-
ховных интересов.

Наибольшего успеха достигали те, кто избирал для себя конкретную тему (одну или 
две), конкретную область, совершенствовал свои знания, общался со специалистами, за-
нимался самообразованием, целенаправленно формировал свое собрание. Отсюда вы-
текает и вторая особенность рассматриваемого явления. Преследуя разные цели и имея 
различные возможности пополнения своих собраний, коллекционеры постепенно прихо-
дили к мысли о том, что их деятельность способна оказать заметное влияние на культур-
ную жизнь общества в целом. Отсюда желание выставить предметы из своих собраний, 
сделать их доступными для обозрения, открыть музейные или выставочные экспозиции, 
передать собранное государственным или общественным структурам.

Большинство коллекций отличали не только небольшие размеры, но и предметная и 
тематическая пестрота, делавшая их фрагментарными. Вместе с тем в рассматриваемый 
период сложилось несколько собраний национального и даже международного уровня. 
Это третья особенность процесса коллекционирования на рубеже столетий. К концу XIX 
века в России сформировалось несколько частных собраний, где полноценно были пред-
ставлены русская национальная школа живописи, история русского театра, современная 
французская живопись, русские древности.  Эти коллекции повышали культурный ста-
тус России, создавали предметную базу исследований профильных наук, способствова-
ли развитию музейного дела. Важно то, что эти коллекции формировались не только и не 
столько дворянами. Главными их творцами были просвещенные русские купцы. Многие 
из них рассматривали свою коммерческую деятельность лишь как способ добывания 
денег, для главной задачи их жизни – коллекционирования.

Несмотря на различие в уровне художественной ценности, полноты и длительности 
своего существования частные коллекции повлияли на развитие культуры русского об-
щества, способствовали развитию художественного вкуса, привлекали интерес к новым 
направлениям в искусстве, способствовали развитию музейного дела. А самое главное 
это позволяло людям обретать себя, находить свое истинное призвание.
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СоціаЛЬна детермінаціЯ мови і мовЛеннЄвої діЯЛЬноСті

Стаття присвячена проблемі соціальної детермінації мови та особистості – учас-
ника процесу мовної комунікації. Автор досліджує загальні та специфічні фактори, що 
детермінують особистість, та критерії формування мовної особистості, головним з 
яких є здатність репрезентувати себе через мовлення.

Ключові слова: соціологія, взаємодія, поведінка, суспільство, особистість, мова, ви-
значення.  

Статья повсящена проблеме детерминации языка и личности – учасника процесса 
коммуникации. Автор исследует общие и специфические факторы, детерминирующие 
личность и критерии формирования коммуникативной личности, главным из которых 
является репрезентация себя посредством языка.

Ключевые слова: социология, взаимодействие, поведение, общество, личность, 
язык, определение.

The article is devoted to the problem of social determination of language and personality –  
partner of the process of communication. The author studies common and specific factors 
which determine personality and criteria of formation communicative personality, the major of 
which is to represent oneself through language.

Key words: sociology, interaction, behavior, society, personality, language, determination.

Формування мовної особистості передбачає розвиток мовленнєвого спілкування у 
двох напрямках: мовленнєвої діяльності й мовленнєвої поведінки. Оскільки результатом 
мовленнєвої діяльності є текст (усний і писемний), а результатом мовленнєвої поведінки 
– стосунки між людьми, емоції, викликані мовленнєвою поведінкою комунікантів, то за-
вдання викладача полягає у формуванні комунікативної компетентності, що містить зна-
ння мовної системи, оволодіння мовленням, обов’язкове дотримання соціальних норм 
мовленнєвого спілкування, правил мовленнєвої поведінки.

Соціологія особистості дає можливість виявити механізми соціальної детерміна-
ції мовленнєвої поведінки на основі факторів соціальної взаємодії, що спостерігається 
реально. Проблема детермінації мови може розглядатися на декількох взаємозалежних 
©  Морська Л.М., 2011
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рівнях: на рівні вищих ярусів і соціально-етнічної структури – класів, націй; на рівні її 
проміжних і нижчих ланок. У кінцевому результаті, процес  соціальної детермінації мови 
і мовленнєвої діяльності повинен простежуватися до його первинної ланки – мовного 
акту, що розглядається в контексті соціальної ситуації.

Таким чином, проблема соціальної детермінації особистості – учасника процесу 
мовної комунікації постає перед нами як проблема причинних зв’язків між тими чи 
іншими соціальними факторами та конкретними мовними діями і як проблема самого 
механізму впливу цих факторів на мову. Загальні фактори детермінують особистість че-
рез специфічні фактори: класову приналежність, приналежність до соціальних інститу-
тів, професійних спільнот тощо. Найбільш важливим з цих факторів є класова і шарова 
приналежність, що у свою чергу детермінує безпосереднє оточення індивіда – систему 
малих груп, у яких відбувається його соціальна діяльність (родина, трудовий колектив, 
групи для задоволення спільних інтересів тощо). Обумовлені рольовими настановами, 
правила мовленнєвої поведінки існують у будь-якому суспільстві – двомовному й одно-
мовному. Про дію цих правил американський соціолінгвіст Дж. Гамперц зазначає: «Коли 
ми чуємо – «Пане голово, пані та панове», ми знаємо, що нам необхідно вислухати офі-
ційний виступ. Ми можемо увімкнути радіо і визначити, що йде передача про останні 
новини, навіть не намагаючись осмислити значення вимовлених слів. Слухаючи розмову 
по телефону , ми безпомилково визначаємо, чи розмовляє ця людина з другом, чи веде 
звичайну ділову розмову. Чим більше ми знаємо про певне суспільство, тим ефективніше 
ми можемо спілкуватися з його членами» [1, 18].

Найбільш розгорнуту модель соціальної детермінації мовленнєвої діяльності за-
пропонував Д.Хаймс. На його думку, соціолінгвістичний опис повинен  враховувати 
взаємозв’язок і взаємодію ряду компонентів мови. У число цих компонентів входить 
форма повідомлення. Для соціолінгвіста важливо однаковою мірою і те, про що го-
вориться, і, те, як це говориться, тобто форма, якої набуває повідомлення. Для членів 
мовного колективу оволодіння способами вираження є необхідною передумовою для 
самовираження. При цьому йдеться не тільки про жанри художньої творчості, в яких 
проблема естетичної форми завжди була в центрі уваги, але і про повсякденне побутове 
спілкування.

Можна виділити групу компонентів, що входять у загальну категорію «учасник ко-
мунікативного акту» – відправник, одержувач, мовець, слухач, аудиторія. Так, напри-
клад, вибір соціально прийнятого варіанту може визначатись сполученням «мовець + 
слухач + аудиторія». Одним з головних параметрів комунікативного акту є його мета. 
Співвідношення мети комунікації й форми повідомлення може виріюватися в залежності 
від соціального статусу комунікантів і їх соціальної ролі. Відомо, що в англійській мові 
висловлення, що має за мету спонукання до визначеної дії (прохання, наказ) може вжи-
ватися у формі імператива (ask him to shut the window – «попросіть йог, щоб він зачинив 
вікно», tell him to shut the window – «скажіть йому, щоб він зачинив вікно»).

Крім того, прохання і накази можуть «маскуватися» під питання (звичайно це так зва-
не «загальне питання», що вимагає відповідно «так» чи «ні» типу Would you mind shutting 
the window?- «Не могли б ви зачинити вікно?). За даними С.Ервін-Тріп, у багатьох аме-
риканських родинах накази і прохання в розмові між рівними за віком, як правило, «мас-
куються», тоді як у звертаннях старшого до молодшого вони найчастіше виражаються 
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у формі імператива. На фабриці наказ у формі імператива є звичайним при звертанні 
до підлеглого. Серед адміністративного персоналу університету незамаскована форма 
найчастіше відзначалася при звертанні до осіб, рівних за статусом і близько знайомих.

У інших випадках спостерігається маскування під «конкретне питання» типу Whose 
turn is it to make coffee this week, Ruby? – «Чия черга варити каву цього тижня, Рубі?» чи 
твердження типу It’s stuffy in here – «Щось у нас душно». Заслуговує на увагу введене 
Хаймсом поняття «ключа», яке означає експресивно-стилістичне забарвлення мовного 
акту. Сюди входять протиставлення таких ознак, як серйозний – жартівливий, ввічливий 
– фамільярний тощо. «Ключ» може сигналізувати, як мовними, так і паралінгвістични-
ми засобами (наприклад), жестом, підморгуванням тощо). З погляду соціолінгвістичного 
аналізу важливо відмітити, що «ключ» у якому будується мовний акт, часто є відобра-
женням соціальної ситуації – рольових відносин між комунікантами, їхнього статусу, 
ситуації, без врахування експресивно-стилістичного компонента навряд чи можливе ви-
вчення таких індикаторів соціальних ситуацій як особливі форми ввічливості в деяких 
східних мовах, вибір «ти» чи «ви» в українській тощо.

До цих компонентів доцільно віднести «канал», що означає вибір способу передачі 
мови – письмовий, усний, телеграфний тощо. Цікавим, на наш погляд є той факт, що на-
явність тих чи інших каналів та їх ієрархій є визначеним показником рівня соціального 
розвитку. Для сучасного суспільства особливий інтерес становить соціально-комуніка-
тивний аналіз такого каналу, як масова комунікація. Зіставлення українських і англій-
ських газетних текстів, у тому числі текстів, орієнтованих на різні соціальні й  соціально-
демографічні категорії читачів, свідчить про те, що вибір мовних засобів і стилістична 
тональність тексту залежать від таких факторів як тема і характер стосунків між відправ-
ником і одержувачем.  

На нашу думку, є підстави вважати, що засоби масової комунікації деякою мірою мо-
делюють мовленнєву поведінку людини, що відбирає мовні ресурси в залежності від со-
ціальної ситуації. Так, стиль рекламних оголошень в англійській і американській пресі, 
очевидно, виходить з моделі близьких і довірливих стосунків між учасниками комуніка-
тивного акту. Для цього стилю характерні еліптичні конструкції, сленг і інші індикатори 
подібних стосунків. Іншими важливими компонентами є форми мови. Ця широка кате-
горія охоплює різні форми організації мовних ресурсів колективу. Ця широка категорія 
охоплює різні форми організації мовних ресурсів колективу. Вона включає мови і діалек-
ти, спеціалізовані функціональні різновиди мови – те, що ми б назвали функціональними 
стилями і регістрами, а  також різні арго і жаргони.

Під нормами взаємодії маються на увазі всі правила мовленнєвої поведінки, що ма-
ють соціально-нормативний характер. Сюди відносяться, зокрема, усі конкретні види 
поведінки, що супроводжують мову – наприклад, те, що мовний вислів в тій чи іншій 
ситуації не можна переривати чи, навпаки, говорити тільки пошепки (наприклад, під час 
церковного обряду). Норми взаємодії повинні аналізуватися з урахуванням соціальної 
структури колективу і характерних для нього соціальних стосунків.

Мовленнєва діяльність містить сукупніть знань про мову як національно-культурний 
феномен, що відбиває характер, психічний склад, звичаї, нахили, традиції народу – носія 
мови, а також усвідомлення студентами краси, виразності й естетичних можливостей 
мови.
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Мова є важливим засобом виховання особистості. Через мову відбуваються залу-
чення студентів до духовно-моральних цінностей, вироблених людством, формування 
духовно багатої особистості.
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THE LANGUAGES OF SCIENCE FICTION AND THEIR ROLE  
IN THE CREATION OF OTHER WORLDS AND SOCIETIES

Стаття присвячена розгляду жанрових характеристик наукової фантастики. Осо-
блива увага приділяється створенню авторами нових мов, які більшою мірою зобража-
ють суспільство та взаємовідносини між головними персонажами творів. В статті 
розглядається мова Вавілон-17, творцем якої є Семюель Ділені.

Ключові слова: художня література, наукова фантастика, літературний світ, 
мова, суспільство.

В данной статье рассматриваются жанровые характеристики научной фанта-
стики. Непосредственно большое внимание уделяется новым вымышленным языкам, 
которые в значительной мере характеризуют общество и взаимоотношения между 
персонажами.

Ключевые слова: художественная литература, научная фантастика, литератур-
ный мир, язык, общество.

The article is focused on the analysis of the problem of genre definition of science fiction, 
and in particular the new languages created. The greater attention is paid to the new language 
Babel-17, invented by Samuel Delaney. 

Key words:  fiction, science fiction, fictional worlds, language, novum.
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In his essay on “Fiction about the Future,” H. G. Wells claims that the most significant 
“futurist” fiction, and the most difficult to bring off, would be that sort which uses as its main 
feature an estranged social order and then focuses on the struggle of a few individuals to come 
to terms with that social order. Kingsley Amis devotes much of his influential book on science 
fiction to those fictions which dramatize “social inquiry,” which serve as an “instrument of 
social diagnosis and warning”. And Isaac Asimov states that what he terms “social science 
fiction” is the “most mature” and the “most socially significant” form that SF (science fiction) 
can take. All three writers are privileging or valorizing one particular SF form, alternate society 
science fiction, the dominant development of which is an estranged or alternative social order. 
The paradigm for this fiction involves the visit to a utopian or dystopian society, during which 
the visitor is invited to compare that society with his or her own. Alternate society SF poses a 
wide assortment of questions, including the following: What constitutes a good or bad society? 
What is the proper relation between the individual and the community? To what extent are 
freedom and order mutually antagonistic? What are the main determinants of “social reality”? 
What is the function of particular social institutions? What is the relation between language 
and social order? These fictions, many of which figure as science fiction classics, mediate the 
proper relation between Self and Society, in general eliciting a normative reading, the establish-
ment of a framework of value.

Dealing as it does with alien cultures and futuristic societies, alternate society science fic-
tion often refers to, calls upon, or plays with a spectrum of language newness - from neologistic 
forms to alien tongues to invented languages. Indeed, these linguistic variations, as both K.L. 
Spencer and E.S. Rabkin show, serve to real-ize the imaginary SF world: “The items do more 
than denote the simple thereness of the world they belong to; they also tell us - again, usually 
in oblique ways - something about the nature of the world we find them in” [1: 43], a world 
whose linguistic norms call into question the norms of the society. The article deals with the 
investigation of the languages of Science Fiction, and in particular the language invented by 
Samuel Delaney and shown in his novel Babel-17. The object of the investigation is the novel 
itself. The subject is the language, which is the protagonist, the subject of the novel; however 
we see no example of any lexical unit of it. The language though plays a significant part in the 
creation of the world and the society, and social order shown in the book.

Science fiction is a literature of otherness and change, and the most self-conscious alternate 
society SF tries to take into account the inevitability of linguistic change and the possibility of 
linguistic otherness, if only by acknowledging that new and different societies presuppose new 
and different languages. Sorting through these linguistically self-conscious fictions, we can 
identify different levels of metalinguistic engagement. 

We should point out from the very beginning, that in a relatively few science fictions, an 
invented language becomes the narrative dominant, in-forming the plot, the theme, and the 
discourse of the fiction. These fictions necessarily investigate the nature of language, the rela-
tion of language and reality, and the possibilities of linguistic otherness. The most celebrated 
of such fictions is Samuel Delany’s Babel-17. Although not a single word of the invented 
language Babel-17 appears in the novel, its centrality is indicated in the title itself. The novel 
systematically interrogates the function of alternate languages, the relation between language 
and reality, the problems of communication, and the linguistic possibilities of SF in general.

At one level, that of form, Babel-17 hardly seems worth close examination; it is, after 
all, action-packed, fast-paced, “Star Wars” space opera, involving intergalactic war, treacher-
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ous spies, exotic locales, strange aliens, dangerous missions, and rousing space battles [see 
2: 63-69; 3: 31]. But Delany has worked a number of important transformations upon the 
simple space-opera formula. His protagonist, for example, is not a macho male roustabout, but 
a female poet. The most dangerous weapon in the work is not an SF gadget but a mysterious 
invented language. The real villain of the piece is not a mad scientist or an evil empire but 
rather the inability of one group of human beings to communicate with another group. The 
plot involves gaining control of the mysterious language and using it to overcome that villain. 

Language is not only the motor that drives the plot of the novel; it also dominates the text 
thematically. The problems of communication are frequently thematized explicitly. Babel-17 
is a novel in which strangers try desperately to learn how to communicate with one another, in 
which Rydra Wong searches for a language that will go to “the depth” of words.

At the beginning of the novel, no one can control the language Babel-17, in large part 
because it is an “impersonal language” [6: 41]; it lacks the concepts “you” and “I.” The lack of 
an “I” short circuits the self-critical process; the speaker of Babel-17 is unable to stand apart 
from her or his linguistic formulations, to subject them to critical meta-commentary. As Rydra 
notes, the lack of an “I” “cuts out any awareness of the symbolic process at all - which is the 
way we distinguish between reality and our expression of reality” [4: 189]. Without the concept 
“I” we are unable to recognize language for what it is. And the concepts “you” and “I” are es-
sential to the moral sense; without them, we cannot know that “for an I to kill a you without a 
lot of thought is a mistake” [4: 139]. Without these all-important concepts, the novel insists, we 
are blind to the idea of the Self and the Other.  Rydra is able to gain complete control over the 
language by creating personal pronouns for it. By adding an “I” she personalizes Babel-17 and 
converts it to Babel-18, the language with which she and Butcher will change the world. The 
language system of Babel-17 - the novel - also lacks a first person, in the form of the reader. 
Once that person has been added to the novel, once he or she has personalized it, then it too 
assumes a moral dimension, it too becomes self-critical. It becomes a language system that can 
affect reality.

Postmodern writing is aware that all systems of notation offer us models of reality rather 
than descriptions of it. Fiction, of course, is one such notational system. For Delany, however, 
SF is a privileged system, because in it, more than in any genre, one can legitimately undertake 
the search for new language models with which to construct or invent reality. In SF novels such 
as Babel-17, the fictionist can “use language in much the same way that Babel-17 is used: to ... 
force the reader to think in new ways” [3: 58]. SF wants to emphasize the extent to which any 
new language system can affect our view of reality. 
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напрЯми й Семантичні хараКтериСтиКи  
вторинної номінації у ЛеКСиці СучаСних  

індоЄвропейСЬКих мов

На лексичному матеріалі слов’янських, германських і романських мов розглядають-
ся найважливіші риси, що характеризують процес утворення вторинних значень, а та-
кож відповідні лексико-семантичні групи. 

Ключові слова: вторинна номінація, запозичення, семантичний розвиток.
На лексическом материале славянских, германских и романских языков рассматри-

ваются важнейшие черты, характеризующие процесс образования новых значений, а 
также соответствующие лексико-семантические группы. 

Ключевые слова: вторичная номинация, заимствование, семантическое развитие.
The article, based on lexical material of Slavonic, Germanic and Romance languages, deals 

with the most important features characterizing the process of formation of new meanings, as 
well as with respective lexicо-semantic groups. 

Key words: secondary nomination, loan-words, semantic evolution.
 
Проблеми вторинної номінації традиційно посідають важливе місце в мовознавчому 

дослідництві. Це явище є одним із важливих чинників розвитку мови, її постійного зба-
гачення. На сучасному етапі насамперед саме завдяки наданню нових значень словам, 
що давно є частиною лексичного корпусу мови, відбувається поповнення її словникового 
складу. Іншим важливим джерелом є утворення нових словоформ на базі наявних про-
дуктивних основ, а також іншомовні лексичні запозичення, але відповідні можливості 
мов у цьому відношенні не можуть бути необмеженими. Сучасні індоєвропейські мови, 
зокрема слов’янські, германські й романські, не є винятком у цьому плані, тобто вони 
йдуть усіма можливими шляхами, проте водночас тяжіють до повторного використання 
наявних лексичних ресурсів. Проблема вибору постає при появі нових реалій і вирішу-
ється вона в різних мовах по-різному, залежно від внутрішніх креативних можливостей, 
основних тенденцій мовного розвитку, мовної політики та багатьох інших чинників. 

Так, показовими видаються в плані проблем номінації слова на позначення від-
носно нового й невід’ємного вже атрибута нашої дійсності – комп’ютера. Більшістю 
слов’янських мов було запозичено новітню англійську назву (з латинським коренем) 
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computer (в основі якої – слово із початковим значенням ‘той, хто обчислює’), – пор. 
рос. компьютер (при цьому фактично вийшли з ужитку не зовсім адекватні за значен-
ням і не дуже зручні абревіатури радянської доби на зразок рос. ЭВМ або калькованого 
укр. ЕОМ), б. компютър, с. компjутер, хорв. kompjuter, п. komputer. Утім, з історичних 
причин менш сприйнятливі щодо іншомовних елементів слов’янські мови скористали-
ся власними словотвірними ресурсами: існує і питома хорватська словоформа računalo, 
пор. слвн. računalnik, а також ч. і слвц. počitač (власне ‘лічильник’). Схожа ситуація спо-
стерігається за умов зіставлення відповідного матеріалу інших індоєвропейських мов. 
Інші германські мови або запозичили англомовну назву у «чистому» вигляді (пор. дан., 
нідерл., сomputer, нім. Computer), або утворили нову назву на власній основі, – пор. норв. 
datamaskin (від слів ‘дані’ і ‘машина’), шв. dator (‘дані’ плюс суфікс виконавця дії). Нео-
днорідною виявилася й реакція романських мов. З одного боку, ту саму англомовну лек-
сему було запозичено у вихідній формі computer італійською мовою (попри введення 
власного терміна elaboratore ‘розробник’, яким практично не користуються); у цьому 
вочевидь простежуються наслідки мовної глобалізації (мається на увазі значна кількість 
іншомовних, передусім англійського походження, слів, що з’явилася в італійській мові у 
другій половині ХХ ст. після штучної “латинізації” за часів тоталітарного режиму Мус-
соліні. З другого боку, французька мова, котра є вочевидь менш перцептивною стосовно 
запозичень (зокрема германського походження), скористалася відносно маловживаною 
донедавна назвою ordinateur ‘розпорядник‘ або ‘головний бухгалтер’. Подібним чином 
було утворено ісп. ordenador (із такими ж вихідними значеннями), а також морфологічно 
кальковане порт. computador (пор. ісп. computador або computadorа, поширені переважно 
в Латинській Америці). У румунській мові нового значення набуло так само питоме щодо 
походження слово calculator (‘лічильник’). 

Ці різнорідні факти підтверджують тезу про незмінно істотну роль вторинної но-
мінації. Ідеться про одне з фундаментальних наукових питань, стосовних походження, 
еволюції і сучасного стану мов індоєвропейської сім’ї, їхньої взаємодії в історичному 
плані й на сучасному етапі розвитку. Досліджувана тема безпосередньо стосується най-
загальніших і найбільшою мірою закономірних тенденцій мовного розвою, а також цілої 
низки суміжних наукових аспектів лінгвокраїнознавчого, етнологічного та історичного 
характеру. Особливість полягає в тому, що відповідна тематика є фактично універсаль-
ною і майже невичерпною за змістом, тому всі узагальнення слід робити лише на основі 
розгляду конкретного мовного матеріалу. Крім того, назване явище може розглядатися у 
плані діахронії на різних історичних зрізах на основі різних лінгвоісторичних категорій, 
починаючи від індоєвропейської прамови. Те саме стосується й хронологічно пізніших 
(приміром загальногерманських або загальнослов’янських) основ, континуанти яких (в 
окремих германських або слов’янських мовах) набули інших або додаткових значеннє-
вих ознак. 

А. П. Непокупний в одній із останніх своїх статей писав: “робота над темою «Розви-
ток вторинних значень у лексиці германських, романських, балтійських і слов’янських 
мов» у методологічному плані є спробою деякі підходи етнолінгвістики, яка розвива-
ється на ґрунті головним чином сучасних свідчень, застосувати також і на хронологіч-
ному рівні дописемного періоду в історії германо-балто-слов’янського лінгвістичного 
«трикутника». У такий спосіб етнолінгвістика допомагає етимології, щоб разом працю-
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вати над реконструкцією протокультури індоєвропейських народів” [1: 291-292]. Отже, 
йдеться як про ті слова, вторинне значення котрих “розвивається на основі образу, ви-
несеного з далини часів” [2: 37], так і про ті, що були по-новому сприйняті й уведені до 
мовленнєвого обігу нещодавно. Зосередьмося на більш предметних аспектах, передусім 
семантичних, а також таксономічних. 

Почнімо з прикладів, які можна вважати класичними. Оскільки йдеться про життє-
діяльність людини, звернімося для початку до назв із семою ‘людина’. Відомо, що укр. 
людина, укр. і рос. люд(и), а також інші подібні слов’янські назви на зразок б. люде, с. 
људи, п. lud(zie), ч. lidé, слвц. ludia є типовим зразком загальнослов’янської назви. Що 
ж до етимологічних паралелей в інших індоєвропейських мовах, то вони порівнюються 
зазвичай із готською дієслівною словоформою liudan ‘рости’, яка походить від аналогіч-
ної за значенням індоєвропейської основи. Із названим словом співвідносяться сучасні 
германські назви на кшталт нім. Leute або нідерл. lieden ‘люди’. Відразу ж виникає запи-
тання: чи існувала при цьому спільна для всіх названих мов іменна основа з давнім або 
сучасним значенням? Якщо семантичний перехід видається загалом зрозумілим, важко 
сказати, на якому історичному етапі відбулося те, що ми називаємо вторинною номіна-
цією, і чи взагалі є підстави говорити в цьому й багатьох інших подібних випадках саме 
про таке явище. 

Інше походження має рос. человек як семантичний еквівалент укр. людина, співвід-
носне генетично з укр. чоловік, б., с. човек, п. człowiek, ч. člověk або слвц. človek, але тут 
уже можемо констатувати зразок віддаленої в часі вторинної номінації, що стосується 
української лексеми, до того ж вторинне значення, як це буває нерідко, майже повністю, 
принаймні на рівні літературної мови, витіснило первинне. Так само іншу історію мають 
синонімічні германські назви на зразок англ. man або нім. Mann ‘людина’, але остання 
теж набула пізнішого значення ‘чоловік (подружжя)’, властивого сучасному укр. чоловік. 
Це дозволяє дійти висновку про те, що прояви семантично подібної або навіть тотож-
ної вторинної номінації в різних мовах не перебувають у безпосередній залежності від 
спільного походження відповідних лексем, натомість на перший план виходить асоціа-
тивна природа мислення людини, тобто чинники радше психолінгвістичного характеру. 
Іншу картину дають семантичні відповідники романських мов, у яких семи ‘людина’, 
‘люди’ і ‘чоловік’ представлені різними за походженням лексемами, що не дають прикла-
дів семантичних паралелей, подібних до германо-слов’янських (пор. порт. homem, gente, 
marido, ісп. hombre, gente, marido, франц. homme, gens, mari, іт. uomo, gente, marito). Тут 
маємо дещо інше підтвердження попередньої тези. Розглядане явище не залежить так 
само від спільного для багатьох мов і збереженого в них первинного значення. Це свід-
чить про те, що феномен не визначається лише суто лінгвальними чинниками. Варто зга-
дати нестандартний випадок – порт. (а) gente ‘люди’ досить часто, особливо у бразиль-
ському варіанті, вживається на розмовному рівні замість займенника nós ‘ми’ (завжди з 
означеним артиклем, у 3-й особі однини), таке значення, пов’язане ще й зі своєрідною 
зміною граматичного статусу іменника, не має аналогів в інших мовах.

Водночас зіставлення лексичних рядів на значеннєвій основі ‘жінка’ дає вже виразні 
романо-германо-слов’янські семантичні паралелі: пор. ісп. mujer, порт. mulher, франц. 
femme, нім. Frau, укр. жінка, що поєднують значення ‘жінка’ й ‘дружина’, у той час як 
англ. woman, іт. donna й рос. жена мають лише перше значення. Проте в цьому разі факт 
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вторинної номінації є досить відносним, тому що первинно названі значення сприйма-
лися як одне, тому подальша диференціація значень мала переважно соціолінгвістичний 
характер. Отже, вторинна номінація є складним, багатоаспектним, неоднорідним і нео-
днозначним явищем, що вимагає уважного й диференційованого підходу.

Індоєвропейські лексеми на позначення ‘брата’ або ‘сестри’, переважна більшість 
яких зводиться до спільного етимона, широко вживаються, як відомо, у переносному, 
образному значенні, відіграючи роль засобів інтимізації мовлення (пор. укр. брат(е), 
англ. brother, ісп. hermano). Порівняння ж таких назв, як укр. дядько або рос. дядя з ро-
манськими відповідниками, а саме ісп. tío, порт. tio або іт. zio, наводить на думку про 
те, що їх об’єднує передусім вторинне, загалом розмовне, прозивне значення (‘особа, 
тип, суб’єкт’), нехарактерне для відповідних термінологічних назв абсолютної більшості 
інших мов. Звідси випливає ще один важливий висновок – вторинні значення рідко бу-
вають синонімічними, натомість нерідко можуть мати виразні конотативні, у тому числі 
пейоративні, ознаки. Зауважимо, що мова йде вже не про етимологічну спорідненість, а 
про спільні семасіологічні характеристики. 

Слід виокремити такий специфічний розряд, як етноніми. Велика кількість різно-
манітних вторинних значень пояснюється історичними контактами, взаємодією різних 
культур. Про те, що вторинна номінація має глибокі історичні корені, свідчить уже ма-
теріал класичних мов. Наведімо лише кілька характерних прикладів – широко вживані 
в інших значеннях лексеми на зразок укр. гречка (рослина і крупа), рос. финка (ніж), 
испанка (хвороба), п. węgierka ‘(угорська) слива’, англ. french ‘френч’, франц. polonaise 
‘полонез’, багато з яких були запозичені іншими мовами саме у вторинних значеннях. 

Вторинна номінація охоплює й інші слова, що належать до найдавнішого лексичного 
фонду мов – ті, що за своєю тематикою пов’язані з природою й довкіллям. Причина вба-
чається в тому, що йдеться про загальновідомі речі, уявний образ яких легко асоціюється 
з різними категоріями або поняттями. Класичними прикладами можуть бути, переносні 
значення таких слів, як укр. або рос. море, іт. mare або ісп. mar (‘велика кількість’), укр., 
рос. гора та їх відповідники у різних мовах: англ. mountain, франц. montagne тощо у 
подібних значеннях. Нерідко як абсолютно різні слова сприймаються ідентичні за будо-
вою словоформи (спільного походження), паралельне існування яких є наслідком дав-
ньої вторинної номінації. Окремо слід сказати про термінологічний словотвір, оскільки 
чимало слів на позначення реалій природи, свого часу було використано для номінації 
нових явищ. Зауважимо й те, що деякі назви з царини природи теж було створено завдяки 
вторинній номінації, до того ж іноді це відбувалося за умов переходу нового слова до 
іншої граматичної категорії. 

Великий і різноманітний матеріал, що ілюструє найрізноманітніші аспекти вторин-
ної номінації, надають зоологічні назви. Не є випадковим той факт, що значна частина 
вторинних значень припадає на назви свійських тварин – вони є давно і добре відомими 
людині. У значній кількості випадків конотація є відверто негативною – саме назви тва-
рин створюють особливий значеннєвий контраст, пор. укр., рос. осел, нім. Esel, іт. asino 
або ісп. і порт. burro на позначення нерозумної і впертої особи (дуже виразним і до того ж 
найновішим – сленговим – значенням останнього слова є ‘героїн’). Проте, з іншого боку, 
англ. donkey не вживається в такій ролі, це лише образне позначення демократичної пар-
тії, символом якої є, як відомо, осел, але тільки як уособлення впертості, настійливості. 
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Іншим характерним прикладом можуть бути укр., рос. козел й ісп. (розм.) cabrón ‘рого-
носець’ (пор. порт. cabrão ‘т. с.’) і ‘покидьок, наволоч, сволота’, – саме в названих мовах 
такі слова є особливо вживаними у зневажливому значенні. Інтенсивність негативної 
ознаки може бути різною, про що свідчать приклади на зразок укр. або рос. коза, пейора-
тивність яких є пом’якшеною. Це підтверджує той факт, що одні й ті самі образи носіями 
різних мов і культур сприймаються по-різному, викликаючи якісно різнорідні асоціації. 
Можна припустити ще й цілком можливий іншомовний вплив у плані калькування вто-
ринних значень семантичних відповідників, навіть за умов різного походження відповід-
них лексем у різних мовах. Подібні вторинні значення нееквівалентної, але семантично 
близької лексики різних мов теж є вочевидь поширеним явищем. 

Згадаймо й про такий своєрідний лексичний розряд, як арготизми. Численними є 
приклади негативної конотації, якою позначені в багатьох мовах слова на позначення 
‘собаки’ і ‘свині’ – пор. п. świnia, нім. Нund i Schwein, іт. cane i maiale, ісп. perro i cerdo 
тощо. Релігійні й культурні чинники теж відіграють чималу роль в оцінному сприйнят-
ті тих чи інших реалій, у тому числі живих істот. Розгляд зоонімів показує, зокрема, 
що давні асоціативні образи можуть набувати подальшого розвитку у нових значеннях. 
Так, наприклад, із давніх-давен образ кота або кішки для багатьох народів є символом 
хитрості. Цікаву інтерпретацію знаходимо в сучасній іспанській мові, де gato ‘кіт’ позна-
чає мешканця столиці Іспанії Мадрида, а також має такі розмовні значення, як ‘злодій’ 
і ‘спритник, пройдисвіт’ (пор. порт. gato ‘спритник, хитрун’ і ‘обман’). З іншого боку, 
англ. cat – це ще й ‘сварлива жінка’. Те саме ісп. gato має канонізоване термінологічне 
значення ‘домкрат’ (пор. технічні значення укр. кішка і рос. кошка), відповідником якого 
у португальській мові є macaco з основним (первинним) значенням ‘мавпа’. Слов’янські 
назви на зразок укр. кіт уважаються запозиченнями, в основі яких – народнолатинська 
словоформа cattus ‘дика кішка’, тобто йдеться про класичний випадок розширення ви-
хідної семантики у запозичених словах. У частково подібних значеннях у різних мовах 
нерідко виступають і назви ‘лиса’ або ‘лисиці’, наприклад, п. lis ‘пройдисвіт’, англ. fox, 
нім. Fucks, ісп. zorro, порт. raposa, іт. volpe ‘хитрун’, франц. renard, із ними можна по-
рівняти рос. жук у подібному значенні. Вторинні значення еквівалентних різномовних 
назв можуть бути певною мірою подібними, але далеко не синонімічними, як у випадку з 
назвами ‘курки’. Якщо, скажімо, рос. курица є радше зневажливим стосовно жінки (пор. 
вираз мокрая курица, що може стосуватися також чоловіків, до якого наближаються ісп. 
gallina й порт. galinha ‘боягуз’), а англ. hen є просто жартівливим, то вжите як прозивне 
у розмовній мові іт. gallina є вочевидь образливим, виступаючи у значенні ‘дурепа’, вод-
ночас розмовні значення франц. poule можуть бути різними – як ‘молодичка, подружка’, 
так і ‘потіпаха, коханка’. 

Є також складніші за характером випадки. Показовим прикладом можуть слугувати 
назви ‘вовка’. Якщо у слов’ян і германців ця тварина асоціюється переважно з хижістю і 
люттю (пор. англ. wolf ‘ненажера’ і ‘жорстока, зла людина’, нім. Wolf тех. ‘м’ясорубка’), 
романські вторинні назви демонструють інші значеннєві нюанси – пор. франц. loup ‘по-
милка, промах у роботі’, ісп. lobo амер. ‘сп’яніння, хміль’ або ‘злодій’ (слово жіночого 
роду loba ‘вовчиця’ має розмовне значення, синонімічне рос. гром-баба), а іт. vecchio 
lupo (‘старий вовк’) часто вживається як приязне, дружнє звертання (пор. укр. старий 
або рос. старик). Інший семантичний спектр демонструють вторинні значення назв 



120

‘ведмедя’. Так, рос. медведь є образною назвою незграбної, неповороткої людини, англ. 
bear – це також ‘брутальна, невихована людина’, нім. Bär уживається стосовно людини 
дужої і здорової, а ісп. oso, порт. urso, франц. ours й іт. orso мають значення ‘відлюдок’. 
Відверто негативними є в багатьох мовах вторинні значення назв плазунів і земноводних 
зразка укр. змія, гадюка, жаба і т. ін. Певні «національні» відмінності у сприйнятті тих 
чи тих образів спостерігаються у метонімічних назвах комах – пор. порт. formica ‘скна-
ра’, ісп. hormiga ‘мураха’, що може вживатися (на відміну від вираження ідеї працез-
датності у східних слов’ян – пор. рос. муравей) у значенні ‘маленька, незначна людина’ 
або іт. pidocchio ‘віш’ у значенні ‘скупий’. В інших випадках відповідна характеристика 
(переважно людини) може бути й позитивною. Досить згадати поширені метонімічні 
значення укр. або рос. лев як уособлення мужності, з яким можна порівняти нім. Löwe 
‘герой’. Англ. lion має, зокрема, значення ‘знаменитість’, а Lion (із великої літери) – на-
ціональний герб Великої Британії. Деякі вторинні значення відбивають особливості при-
роди певних країн, тому вони є характерними для обмеженої кількості мов. Прикладом 
можуть слугувати укр. або рос. зубр, що не мають відповідного значення в інших мо-
вах, хоча б тому, що сам денотат видається реалією майже екзотичною. Подібні випадки 
фіксуються і в інших мовах, – пор. англ. monkey жарт. (несхвальне) ‘пустун, витівник’, 
франц. singe розм. ‘патрон, господар, начальник’, ісп. mono ‘мавпа’, яке, скажімо, на 
відміну від рос. обезьяна у переносному значенні ‘кривляка, мартопляс’, вживається у 
значенні ‘манірна молода людина’. 

Чималий інтерес становлять орнітоніми. Зазвичай похідні від їх денотатів значення 
є особливо експресивними – досить згадати, наприклад, укр. і рос. орел або франц. aigle, 
ісп. águila ‘герой’, проте порт. águia має інші значення – ‘людина гострого і проникли-
вого розуму’, у бразильському ж варіанті, реєструється значення ‘стріляний горобець, 
спритник’. Іншим показовим прикладом є назви ‘солов’я’ як іще один образ, широко 
використовуваний у художній творчості, що особливою мірою стосується слов’янських 
культур. А от франц. rossignol має дещо нестандартні розмовні значення – ‘відмичка’ і ‘за-
лежаний товар’. Зазначимо, зокрема, що, на відміну від ліричних образів у слов’янській 
фольклорній і літературній традиції, матеріал інших мов демонструє якісно відмінну 
спрямованість семантичного розвитку у вторинних значеннях – пор. англ. розм. pigeon 
‘тюхтій, макуха’, ісп. paloma ‘лагідна (доброзичлива) людина’ і (у кубинському варіанті) 
‘простачок (у грі)’, франц. розм. pigeon ‘бевзь, йолоп’, – саме в цьому значенні воно було 
запозичене деякими мовами, пор. рос. пижон ‘пуста людина’ (до нього додалася близька 
за змістом конотація, а саме додаткове значення ‘франт, чепурун’). У подібних випад-
ках значення запозиченого слова не сприймається як вторинне. Класичним прикладом 
у цьому відношенні є укр. або рос. кран як назва пристрою для піднімання вантажів. 
Джерелом запозичення є, як відомо, німецька мова, в якій слово Kran ‘кран’ походить 
від Kranich ‘журавель’ (пор. англ. crane). Так само відповідну назву було переосмисле-
но і в деяких інших мовах. Експресивні значення (на відміну від термінологічних, як в 
останньому прикладі, класичному випадку зорової асоціації), що виникли внаслідок ме-
тонімії, лише умовно можна вважати наслідком вторинної номінації, бо в таких випадках 
вона є непрямою або неавтономною, навіть на рівні окремих лексем, а не сталих виразів. 

Іншим важливим із погляду розгляданого явища лексичним розрядом є назви, що 
належать до рослинного світу. Починаючи із слов’янської лексики, зазначимо, що, на-
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приклад, вторинні значення найменувань ‘дуба’ нерідко виявляються синонімічними 
деяким із тих, які було розглянуто вище. Маємо на увазі переносні значення укр. і рос. 
дуб, стосовні нерозумної, недолугої людини; водночас п. dąb асоціюється з людиною ду-
жою, кремезною, а вираз chłop jak dąb букв. ‘хлопець, як дуб’ можна перекласти словом 
‘здоров’як’. Окремо слід сказати про ідіоматичні вирази. Іноді формальні паралелі в різ-
них, навіть споріднених, мовах, можуть мати зовсім різні значення – пор. укр. дати дуба 
‘померти’ і п. daç dęba розм. ‘утекти’. В інших (неслов’янських) мовах подібні явища не 
фіксуються. Нерідко вторинні значення синонімічних і до того ж спільних за походжен-
ням лексем можуть бути подібними, але не тотожними, – пор. рос. липа ‘фальшивка, під-
робка’ і п. lipa ‘обман, шахрайство’. І, природно, чимало вторинних, зокрема розмовних 
або жаргонних, значень є специфічними для окремих мов. Характерними прикладами 
можуть бути рос. малина ‘гарне життя’ і ‘притон’, іт. zucca (‘гарбуз’) розм. ‘голова’ (рос. 
башка), порт. nabo (‘ріпка’) ‘дурень, йолоп’. 

Від тварин і рослин перейдімо до назв, стосовних харчування. Класичним з історич-
ного погляду можна вважати випадок із назвами на зразок укр. пиріг або рос. пирог, що 
походять від спільної слов’янської основи пиръ ‘святковий хліб’, від якої йде також п. 
pieróg ‘вареник’. У цьому разі йдеться про утворення вторинних значень на етапах фор-
мування окремих мов. У царині таких назв особливою мірою даються взнаки особливос-
ті національних культур, міжетнічні і, відповідно, мовні контакти. Так, укр. балик або 
рос. балык – давні запозичення, в основі яких – тур. balık ‘риба’. Первинним значенням 
запозичених лексем було ‘просолена й пров’ялена спинка червоної риби’, тобто відбу-
лося характерне для багатьох запозичень звуження (конкретизація) вихідного значення. 
Далі, проте, мав місце протилежний за характером процес, оскільки запозичені слова 
перейшли й на назви обробленого відповідним чином м’яса. 

Згадаймо ще одну важливу лексико-семантичну мікросистему – назви металів та ін-
ших матеріалів. Тут достатньо було б згадати численні значення назв золота [3: 36] або 
срібла. Іншою семантично продуктивною сферою є побутова лексика. У діахронічному 
плані заслуговують на увагу випадки на зразок укр. чобіт й іт. ciabatta ‘капця’, що мають 
спільне тюркське походження. В індоєвропейській лексичній царині можемо знайти при-
клади з ряду укр. шкарпетка й іт. scarpa ‘черевик’ (пор. укр. розм. шкари ‘т. с.’). 

Окремо слід сказати про історизми. Переважна більшість таких лексем є архаїзма-
ми або принаймні застарілими. Проте іноді саме завдяки вторинній номінації такі слова 
починають друге життя завдяки тому, що саме вторинні значення стають актуальними 
й фактично основними. Наведімо два характерних приклади з італійської мови. Слово 
galera ‘галера (двощоглове судно ХVІ ст.)’ давно вже набуло метонімічного значення ‘ка-
торга’ (як відомо, каторжна робота на галерах у ті часи була доволі поширеною), яке в 
сучасній мові вживається (і досить часто) переважно у фігуральному значенні, а також як 
евфемізм на позначення в’язниці, у тому числі у виразах на зразок mettere in galera, тобто 
‘ув’язнити’ (а буквально ‘посадити на галеру’). Другий приклад, відносно нещодавній, є 
певною мірою екстравагантним. Словники української мови фіксують маловживане нині 
слово стахановець (рос. стахановец) – неологізм 30-х рр. минулого століття, що набув 
свого часу чималого поширення (хоча багатьом представникам нинішнього молодого по-
коління українців воно вже невідоме). Тоді ж російське слово було запозичене різними 
європейськими мовами. В італійській утворилася радше калькована назва stachanovista 
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(а також похідні: stachanovismo ‘стахановський рух’, stachanovistico ‘стахановський’ і т. 
д.). У сучасній мові перше слово активно вживається виключно в образному (переважно 
іронічному) значенні, – так називають тих, хто виявляє надмірний ентузіазм або завзяття 
у роботі та інших видах життєдіяльності (аж до інтимних стосунків), хоча, як показало 
опитування, його походження та історія абсолютній більшості носіїв італійської мови 
невідомі. 

Отже, вихідним матеріалом для вторинної номінації виступає передовсім давній за 
походженням і широковживаний у мові лексичний фонд. Це явище тісно пов’язане з 
іншими шляхами розвитку лексичного складу мови – словотвором (у тому числі утво-
ренням неологізмів) і запозиченням іншомовних лексем і є запорукою необхідного й 
адекватного збагачення словникового складу мов. Ретельний аналіз відповідних явищ 
дає відповідь на численні питання, стосовні історичної еволюції мов світу. 
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вЛиЯние проСодии на реаЛиЗациЮ  
Концепта СентенциаЛЬной иЛЛоКуции

У даній статті розглядаються питання прагматичноі організації мовлення з по-
зиції когнітивної лінгвістики та участі фонетичних засобів у формуванні іллокутивних 
актів. В ній аналізуються просодичні характеристики стилістичного різновиду сентен-
ціального іллокутиву у сучасній німецькій мові.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, прагматика мовлення, просодична структу-
ра, сентенціальний іллокутив, сентенціатив. 

В данной статье рассматриваются вопросы прагматической организации речи с 
позиции когнитивной лингвистики и участия фонетических средств в формировании 
иллокутивных актов. В ней анализируются просодические характеристики стилисти-
ческих разновидностей сентенциального иллокутива в немецком языке.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, прагматика речи, просодическая струк-
тура, сентенциальный иллокутив, сентенциатив. 
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The article deals with pragmatic organization of speech from the point of view of cognitive 
linguistics and participating phonetic means in forming illocutionary acts. The paper is 
concerned with prosodic features of stylistic varieties of sententious illocutive in German. 

Key words: cognitive linguistics, illocutionary acts, pragmatics of speach, prosodic 
structure, sententiously speech act. 

Наиболее эффективный путь выявления и описания языковой системы представляет 
наблюдение над функциональной стороной языка. Эксперимент является в этом смысле 
оптимальной возможностью анализа функций языка в речи. Он дает возможность мо-
делировать ситуации общения, в которых получают необходимые речевые образцы, и 
после соответствующей обработки подвергать их тщательному анализу, выявляя систем-
ные свойства национального языка. 

Всякая функция носит прагматический характер. Коммуникативный процесс пред-
ставляет собой обмен речевыми действиями (иллокутивными актами), которые нацеле-
ны на достижение конкретной цели общения, т.е на решение прагматической задачи. 

Одним из регулярно употребляемых видов иллокуций является сентенциальный 
речевой акт, называемый «сентенциативом» [1]. Сюда относятся такие виды речевых 
действий, как советы, рекомендации, убеждения в правильности принятых решений, 
доводы в пользу принятия иных решений, изложение социально значимых истин и др. 
Все перечисленные действия направлены говорящим на изменение или формирование 
представлений у слушающего о положении вещей в мире, полагаемых первым как не-
преложная истина, которой необходимо следовать. 

Фонетическую основу сентенциатива составляет мягкость тона высказываний, ис-
ключающая авторитарность призыва, свойственную речевым актам императивного типа. 
Перлокутивный эффект должен быть достигнут, по мнению говорящего, посредством 
воздействия увещевания на чувственную сферу слушающего, что исключает приказания 
или требования. Подобный тон предполагает отношения сотрудничества партнеров по 
коммуникации, но не подчиненности.

Учитывая смысловую направленность высказываний и их просодическую манифе-
стацию, в составе сентенциативных иллокутивов в ходе эксперимента были выделены 
три группы РА бытового общения, которые обнаружили сходные и различительные  
свойства. Общие признаки формируют сентенциатив как инвариантный концепт, а диф-
ференцирующие характеристики маркируют высказывания в качестве одного из его сти-
листических репрезентантов. 

1. частотные признаки
 В группу 1 включены сентенциативы, отражающие советы и рекомендации. Тональ-

ный диапазон произнесения иллокутивов данного типа невелик, доверительные интер-
валы тона лежат преимущественно в зоне средних и низких регистров (схема 1).
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 Схема 1 

 Satz RAN 

 In diesem soll das Dativobjekt dem Akkusativobjekt vo geh 

 en 

Такой низкотональный образ сентенциального высказывания 

воспринимается (в комплексе с соответствующими маркерами громкости и 

долготы) как весьма проникновенное утверждение, которое следует считать 

истиной. Известно, что воздействие низких тонов обнаруживает в процессе 

коммуникации ряд свойств, одним из которых является убеждающее.  

Перлокутивная цель: Говорящий не только излагает некоторое положение 

вещей, но и воздействует на слушающего с целью убедить его в абсолютной 

объективности факта.  

Группу 2 представляют сентенциативы, рассеивающие сомнения 

слушающего относительно правильности выбранного решения. Сюда относятся 

иллокутивы информационного содержания.  

Высказывания развиваются в зоне среднего регистра тона с выходом в 

более высокий. Доверительные интервалы находятся преимущественно в зоне 

средних регистров (схема 2).  
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Такой низкотональный образ сентенциального высказывания воспринимается (в 
комплексе с соответствующими маркерами громкости и долготы) как весьма проник-
новенное утверждение, которое следует считать истиной. Известно, что воздействие 
низких тонов обнаруживает в процессе коммуникации ряд свойств, одним из которых 
является убеждающее. 

Перлокутивная цель: Говорящий не только излагает некоторое положение вещей, но 
и воздействует на слушающего с целью убедить его в абсолютной объективности факта. 
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Высказывания развиваются в зоне среднего регистра тона с выходом в более высо-
кий. Доверительные интервалы находятся преимущественно в зоне средних регистров 
(схема 2). 

Перлокутивная цель: Ровный тон процесса фонации способствует снятию неуверен-
ности у слушающего. Говорящий стремиться тем самым представить свое утверждение 
объективным.

Схема 2
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ингерентного свойства сентенциатива, так как в противном случае, при терминальном 
завершении, высказывание может быть воспринято как авторитарное утверждение. А 
речевые акты подобного рода должны быть уже отнесены к иным типам, например, кон-
традиктивам [2]

2. интенсивность
Распределение интенсивности в модели С-1 обнаруживает проявление общей тен-

денции германской акцентуации применительно к выделенным слогам, где активным 
компонентом является обычно динамика, т.е. повышение громкости данных слогов. 
Однако в главноударном слоге выявлено отступление от упомянутого правила. Интен-
сивность произнесения, соответственно, громкость указанного слога, а с ним и слова в 
целом, снижается. Слоги же „Satz“, „Da“ и „Ak“ (схема 4) подчиняются общему правилу. 
Эффект сентенциального воздействия достигается в данном случае, как очевидно, по-
средством контрастного перепада силы звучания. Менее громкое слово воспринимается 
на фоне последовательности громко произносимых слов как более важное. При этом су-
щественной оказывается обратная корреляция тона и громкости. Тон данного слова, как 
отмечено ранее, напротив, повышается, в то время как громкость понижается. Концепт 
высказывания приобретает тем самым поучительный характер. Доверительные интерва-
лы громкости модели С-1 располагаются в зоне невысокого уровня. 

 Схема 4

Громкость сентенциативов модели С-2 характеризуется невысоким уровнем. Довери-
тельные интервалы признака лежат в зоне, которая располагается под отметкой среднего 
значения. Невысокая, однотипно реализующаяся громкость высказывания изменяется, 
ослабевая еще в большей мере в точке главноударного слога, и затем вновь возвращается 
в исходную позицию в заядерном слоге (схема 5).

 Схема 5

Анализ корреляций громкости и тона указывает на то, что они развиваются в вы-
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тельством, что говорящий, реализуя свое высказывание средним тоном и низкой гром-
костью, стремится снять обеспокоенность партнера относительно правильности прини-
маемого решения. 
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Описанный характер развития тона и громкости может быть объяснен тем 

обстоятельством, что говорящий, реализуя свое высказывание средним тоном и 

низкой громкостью, стремится снять обеспокоенность партнера относительно 

правильности принимаемого решения.  

Интенсивность сентенциативных высказываний модели 3, которые 

разрушают прежнее и формируют иное представление о положении вещей в 
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Таким образом, можно констатировать, что основной эффект сентенциативности, 
передаваемый моделью С-1, формируется пониженными тоном и громкостью с удлине-
нием ударных слогов и финальной зоны фонации. Зона затакта, обнаруживая темпораль-
ное растяжение, играет одну из ключевых ролей в формировании иллокуции модели С-1, 
так как финальное замедление произнесения высказывания, с учетом тона и громкости, 
способствует более ясному восприятию иллокутивного содержания. Наиболее важная 
информация немецкого предложения / высказывания локализуется чаще всего в конце.

Темпоральные характеристики модели С-2 обнаруживают постоянство на протяже-
нии всего периода звучания высказывания от предтакта до завершения ритмического 
корпуса, и лишь в зоне затакта признак резко изменяется, причем особенно значительное 
возрастание слоговой долготы затрагивает финал названного сегмента, увеличиваясь на 
два уровня. Незначительные колебания в пределах каденции мало меняют общую карти-
ну слоговой длительности на указанном отрезке.

Наблюдения над корреляциями долготы с тоном и громкостью показывают, что уд-
линения слогов в словах, несущих смысловую нагрузку, не отмечено. Все три параметра 
развиваются равномерно: монотонная речь невысокой громкости, произносимая со сред-
ней скоростью. 

Важным моментом является завершающая фаза высказывания, где отмечено одно-
временное повышение тона и слоговой длительности с параллельным понижением 
громкости. Размеренная речь с контрастным изменением просодических компонентов в 
завершении фонации усиливает убеждающие мотивы иллокуции и формирует концепт 
сентенциативного свойства, цель которого заключается в подтверждении правоты наме-
рений предшествующих действий слушающего.

Параметры слоговой длительности модели С-3 указывают на то, что данная модель 
во многом копирует предшествующую – модель С-2.

Предтакт произносится с наивысшей скоростью фонации, что сопровождается наи-
меньшими признаками тона и громкости. Данный фрагмент высказывания, как известно, 
не является носителем важной в смысловом отношении информации, поэтому долгота 
вполне закономерно сокращается, то есть, наблюдается процесс слоговой компрессии.

В начале ритмического корпуса признаки долготы начинают возрастать, но факторы 
тона и громкости сохраняются на прежнем уровне. Корреляционной зависимости, со-
ответственно, не установлено. Слоговая выделенность начального слога ритмического 
корпуса осуществляется за счет его удлинения.

В предударном слоге (точка начала каденции) некоторое увеличение долготы проис-
ходит параллельно с повышением его громкости. Эффекта слоговой выделенности, тем 
не менее, не появляется. Тональный признак остается без изменения.

В главноударном слоге, который относится к основному смысловому слову, отмечена 
прямая корреляция длительности с тоном и обратная – с громкостью. Таким образом, 
эффект ударности и, соответственно, смысловая важность высказывания, возникает при 
восприятии удлиненного высокого тона. Громкость оказывается в данном случае нере-
левантным фактором.

В затакте удлинению подвергается только финал высказывания. Однако функцио-
нального значения оно не выполняет. Его с полным правом следует отнести к явлению, 
которое можно обозначить как завершающее «торможение» фонации.
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Следовательно, можно сделать вывод, что иллокутивное свойство модели С-3 фор-
мируется увеличением продолжительности звучания только главноударного слога, соот-
ветственно, слова, несущего основную информацию, при этом зона каденции обнаружи-
вает контрастную смену длительности слогов, входящих в нее. Формируется специфиче-
ский ритм, который участвует в передаче мягкой контраргументации.
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Компонент-наЗва роСЛини ЯК СКЛадова фраЗеоЛогії 
верхнЬоЛужицЬКої мови

У статті розглядаються фразеологічні одиниці верхньолужицької мови з флорис-
тичним компонентом. На матеріалі найновіших фразеографічних даних робиться спро-
ба аналізу функціонування усталених зворотів з компонентом назви рослини, а також 
спроба реконструкції образу рослинного світу у свідомості пересічного лужичанина.

Ключові слова: фразеологія, рослинний компонент, образ, свідомість, мовна карти-
на світу, усталений вираз.

В статье рассматриваются фразеологические единицы верхнелужицкого языка с 
флористическим компонентом. На материале новейших фразеографических данных 
осуществляется попытка анализа функционирования устоявшихся оборотов с компо-
нентом-названием растения, а также попытка реконструкции образа растительного 
мира в сознании лужицкого серба.

Ключевые слова: фразеология, растительный мир, образ, сознание, языковая кар-
тина мира, устоявшийся оборот.

The article deals with the Upper Serbian idiomatic units with the floral component. The an-
alysis of floral idioms’ function and the reconstruction of the floral world’s image in conscience 
of Serbian people are carried out in this article.

Key words: idioms, floral world, image, conscience language world picture, phraseologic-
al unit.
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Споконвіків рослинний світ привертав увагу людей. Це відбилося у всіх сферах жит-
тєдіяльності людини, і в першу чергу в мові. Як справедливо зауважує у своїй праці Алі-
сія Новаковська, “…назви рослин до сьогодні говорять нам не лише про їхній зовнішній 
вигляд, середовище проживання…, але також і про пов’язані з ними емоції [1, c. 9]”. Зна-
чна кількість назв рослин виступає у більшості мов як компонент фразеологічної одини-
ці. Як слушно зазначає у своїй праці Л. Даниленко, “…відображення природи, зокрема її 
рослинного світу, у фразеологічних образах пов’язане з традицією ще дохристиянських 
часів, коли людина вважала себе частиною природи, а саму природу персоніфікувала, 
вела з нею діалог1 [2, c. 40]”. 

Фразеологія з рослинним компонентом на матеріалі верхньолужицької мови досі не 
була предметом окремого дослідження, тому ця праця є актуальною.

Метою дослідження, з огляду на його актуальність, є семантична класифікація фра-
зеологізмів верхньолужицької мови з рослинним компонентом, визначення, які рослинні 
компоненти мають у верхньолужицькій мові найбільшу фразеоактивність та їхня семан-
тична характеристика. Метою дослідження є також реконструкція образу рослинного 
світу у мовній картині світу лужицьких сербів.

Джерелами для дослідження стали "Фразеологічний словник верхньолужицької 
мови" [3], збірки верхньолужицьких легенд та художні твори. Об’єктом дослідження 
стали понад 80 фразеологізмів верхньолужицької мови з рослинним компонентом.

Під рослинною фразеологією розуміємо усі фразеологічні одиниці, компонентами 
яких є назва рослини (дуб, троянда, трава…), назва складової частини її будови (стовбур, 
гілка, пень, листя, кора), назви плодів рослин (насіння, зерно, яблука, груші, ягоди…). 
До рослинних компонентів у складі фразеологічних одиниць зараховуємо також назви 
грибів.

У верхньолужицькій мові є фразеологізми, компонентами яких є гіпероніми, що сто-
суються рослинного світу і які є характерними для буденної свідомості усіх слов’янських 
народів, до яких відносимо слова рослина, дерево, трава, квітка тощо: złe zelo, štomy 
njewutorhać, widźeć a słyšeć trawu rosć, ćišina, zo byšće słyšeli trawičku rosć. Верхньолу-
жицька мова не налічує багато фразеологізмів з компонентом такого роду. 

Значно більше фразеологізмів у верхньолужицькій мові містять компонент-частину 
рослини: korjenje pušćeć, na stwjelco (stwjelčko so zaprěć), z pjenkom a z korjenjom zničić, 
z pjenkom a z korjenjami, zhniły pjenk, spać kaž pjenk, sedźeć (stać) kaž (dubowy) pjenk, 
přez pjenk a korjenje, lěni kaž pjenk, ćicha kaž kwětka, młodny kaž mejska kwětka, hinity kaž 
makowy kwětk, zhinyć (minуć) so kaž makowe kćenje (makowy kwět), figowe łopjenjo (в остан-
ніх двох фразеологізмах маємо назви конкретних рослин).

Велика кількість фразеологізмів верхньолужицької мови містить компонент-назву 
плодів рослин: do kisałeho jabłka kusnyć, bić so wo šamałe jabłčko, hroch łušćić za někoho, 
hić so (być) kaž hrochej při dróze, hapotać, kaž by hroch z měcha sypał, twjerdy worjech, so w 
hłuchi worjech bić, hłuchi worjech.

Фразеологізмів з компонентом-гіпонімом, назвою конкретної рослини, серед аналі-
зованих було виявлено найбільше. Сюди відносимо фразеологізми з компонентом-на-
звою дерев (у верхньолужицькій мові цими деревами є дуб, верба, ялина, дика яблуня, 
вільха та тополя): smorčeć kaž dunder w płónčiku (płónčikach, płonuchach, płonychach) – го-
лосно хропіти silny (mocny) kaž dub, stać kaž dub we wichorach, sam kaž dub holi, ležeć kaž 
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waleny dub, hdyž budźe topoł róže kćeć, zróstny (šwižny) kaž šmrěk, pytać margle na hłohoncu 
“шукати щось там, де цього не може бути”, stara wjerba, stuleny kaž wjerba (слово wjerba 
у верхньолужицькій мові може мати два значення: верба та відьма. Перший з останніх 
двох фразеологізмів зі значенням ‘дуже стара (про жінку)’, мотивований значенням сло-
ва wjerba ‘відьма’, другий фразеологізм має очевидно подвійну мотивацію, оскільки зна-
чення слова stuleny – ‘кривий’, можна порівняти як з вербою, так і з відьмою); з назвами 
злакових: у верхньолужицькій мові це жито: witany kaž burej pocpula do žita, wótku do 
žita (pola) ćisnyć, овес: wows w rići hraje, wows (w rići) kała někoho, wows wows předać (wo 
holce); пшениця, яка серед злакових виявилася у фразеології найпопулярнішою: wroble 
wućić pšeńcu łušćić, muž při mužu kaž wroble do pšeńcy, měć so derje kaž wrobl w pšeńcy, 
włožnu pšeńcu młoćić. 

Що стосується назв овочевих культур, компонентами верхньолужицьких фразеоло-
гізмів стали капуста: žiwy być kaž zajac w kałe, pušćić kozu do kału, měć so dobro kaž koza 
w kale, lubić so kaž zajacej (zajačkej) w kale, kał doračinić, do kała łazyć; чорний перець: 
popjera nasypać (sypnyć), hdźež popjer rosće; морква: morchej škrabać na někoho та ріпа: 
nohi zo móhł rěpu na nje syć, rosć kaž rěpa. З назв кущів верхньолужицька мова фіксує 
лише фразеологізми з компонентом ćerń: być ćerń we wočku, do ćernjow zahnać, ćernje z 
riće ze zadka ćahać.

Фразеологізми верхньолужицької мови містять у собі також компоненти-назви на-
ступних рослин: троянда: bledžić kaž njewidźacy wo róžach, so začerwjenić kaž róža, rjana 
kaž róža, лаврове дерево: na swojich ławrjencach wotpočować, ławrjenc sej wudobyć та по-
лин: połona do mjedu kidać 

У верхньолужицькій мові є також декілька фразеологізмів, компонентами яких є сло-
во гриб: rosć ( šuknyć, šuskać) kaž hriby ze zemje, rosć (narosć) kaž hriby po ćopłym dešću 
(dešćiku), něchto je hišće w hribach był, něchto do hribow šoł, hribam dźerki wjerćeć. 

Розглянувши семантику фразеологізмів верхньолужицької мови з рослинним компо-
нентом, ми встановили, що сільськогосподарські культури, які представлені у лужицькій 
фразеології злаковими та капустою, символізують багатство, заможність: žiwy być kaž 
zajac w kałe – жити у достатку, з такою самою семантикою фразеологізми, lubić so kaž 
zajacej (zajačkej) w kale та měć so dobro kaž koza w kale, měć so derje kaž wrobl w pšeńcy; 
фразеологізм pušćić kozu do kału – ‘дати комусь доступ до місця, де він може наживи-
тися’. Цікаво зіставити верхньолужицький фразеологізм do kała łazyć, що означає ‘вмі-
шуватися у чужі справи’ з аналогічним за формою чеським фразеологізмом lézt někomu 
do zelí, що означає ‘зраджувати комусь у подружніх стосунках’. Тут ми бачимо приклад 
міжмовної фразеологічної омонімії.

 Сварки лужицькі серби асоціюють передусім з плодами (часто зіпсованими): popjerja 
nasypać někomu – ‘сварити когось’, bić so wo šamale jabłučko, so wo hłuchi worjech bić – 
‘сваритися без особливих причин’. 

Велику семантичну групу утворюють фразеологізми, з семантикою ‘швидко і у ве-
ликих кількостях з’являтись або рости’. Асоціюється це в лужичан передусім з грибами: 
rosć (šuknyć, šuskać) kaž hriby ze zemje, rosć (narosć) kaž hriby po ćopłym dešću (dešćiku), 
а також з ріпою: rosć kaž rěpa. Цікаві значення мають також поодинокі фразеологізми 
з компонентом hrib: něchto do hribow šoł зі значенням ‘зник без сліду’ něchto je hišće 
w hribach był, що означає ‘хтось ще не народився, не з’явився на світ’. Останній фра-
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зеологізм має свій відповідник у чеській мові být/chodit ještě po/na houbách – ‘бути ще 
не народженим’, і, як пояснює у своїй праці Л. Даниленко, пов’язаний з стародавнім 
слов’янським звичаєм, коли молодь на початку літа ходила до лісу по гриби, влаштову-
вала там різноманітні забави і в результаті народжувалися позашлюбні діти3 [2, c. 40]. 

Решта фразеологізмів верхньолужицької мови з рослинним компонентом або утво-
рюють дуже малі семантичні групи (не більше двох фразеологізмів у складі кожної), або 
взагалі їх не утворюють, тобто мають поодинокі значення. Такі групи фразеологізмів 
використовуються на позначення лінощів: zhniły pjenk, lěni kaž pjenk, швидкоминучості: 
zhinyć (minyć so) kaž makowe kćenje (makowy kwět), краси: młodny kaž mejska kwětka, rjana 
kaž róža (про дівчину), спокою, відсутності руху: ležeć kaž waleny dub, sedźeć (stać) kaž 
(dubowy) pjenk, ćišina, zo byšće słyšeli trawički rosć (пор. фразеологізм зі схожою структу-
рою widźeć a słyšeć trawu rosć, що означає ‘бути проникливим’). 

Беручи до уваги семантичні особливості верхньолужицьких фразеологізмів з рос-
линним компонентом, спробуємо реконструювати узагальнений образ рослинного світу 
в мовній картині світу лужицьких сербів. 

Зовнішнім виглядом у свідомості лужицьких сербів вирізнялися насамперед квіти. 
Фразеологізмів з компонентами-назвами квітів, як показує дослідження, у лужицькій 
мові налічується небагато. Серед них є три одиниці, які мотивовані власне приємним 
виглядом квітів: rjana kaž róža – ‘дуже гарна (про дівчину)’, młodny kaž mejska kwětka 
– ‘дуже гарний’, фразеологізм, мотивований кольором рослини: so začerwjenić kaž róža – 
‘почервоніти від сорому’. Ідеалом стрункості у лужицьких сербів, так само, як і в україн-
ців, виступає смерека: zróstny (šwižny) kaž šmrěk, але в українців, на відміну від лужиць-
ких сербів, ідеалом стрункості є також тополя (стрункий як тополя/смерека). Про стару 
та згорблену людину у верхньолужицькій мові кажуить stuleny kaž wjerba та stara wjerba.

Невелика кількість у лужицькій мові є і фразеологізмів, мотивованих смаковими 
якостями рослин. Особливо помітний смак у лужицьких сербів був притаманний лише 
перцю: popjera nasypać – ‘насварити когось’, do kisałeho jabłka kusnyć – ‘підкоритись 
неприємній необхідності’, та полину połonu do mjeda kidać – ‘псувати комусь добрий 
настрій’.

Верхньолужицька мова налічує також декілька фразеологізмів, мотивованих тери-
торією розповсюдження деяких рослин. Так, особливістю флори невизначено далеких 
або зовсім невідомих країв у лужицьких сербів є наявність перцю та грибів: něchto do 
hribow šoł – ‘хтось зник безслідно у невідомому напрямку’, hdźež popjer rosće – ‘дуже 
далеко’, сюди ж можна віднести фразеологізм něchto je hišće na hribach był – ‘хтось ще 
не народився’.

Розглянемо ще одну цікаву групу фразеологізмів, мотивованих небезпекою деяких 
рослин для людини. Небезпечними ці рослини є внаслідок таких своїх біологічних осо-
бливостей, як наявність голок, що стосується в першу чергу будяка: sedźeć we wóstach, 
sedźeć we ćernjach – ‘жити бідно’, ćernje z riće ze zadka ćahać – ‘виконувати неприємну 
роботу’, do ćernjow zahnać – ‘поставити у неприємну ситуацію’, być ćerń we wočku – 
‘дратувати когось’ або отрути, яка викликає біль: do kopřiwow so sydnyć – ‘попасти у 
неприємну ситуацію’. 

Наступна група включає фразеологізми, мотивовані здатністю рослини рости, не 
створюючи при цьму шуму. Це стосується в першу чергу квітки, яка росте дуже тихо: 
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ćicha kaž kwětka – ‘тиха, спокійна дівчина’. Ідеалом тишини для лужичан, окрім квітки, 
є і пень: sedźeć (stać) kaž dubowy pjenk у значенні ‘сидіти тихо, без поруху’. Якщо ж 
створити навколо повну тишу, можна навіть почути як росте трава: widźeć a słyšeć trawu 
rosć – ‘бути проникливим’, ćišina, zo byšće słyšeli trawičku rosć у значенні ‘дуже тихо’. З 
іншого боку, плоди деяких рослин мають здатність створювати неймовірний галас. До 
них належать плоди гороху: hapotać, kaž by hroch z měcha sypał зі значенням ‘говорити 
без перестану’.

Слід виділити також окрему групу фразеологізмів, мотивованих стосунками рослин 
з навколишнім середовищем та залежністю від нього. Ріст грибів, наприклад, дуже силь-
но залежить від великої кількості дощів та від доброї землі rosć (narosć) kaž hriby po 
ćopłym dešću – ‘швидко і у великих кількостях рости’, та з таким самим значенням фра-
зеологізм rosć ( šuknyć, šuskać) kaž hriby ze zemje. А збирання грибів під час сонячної та 
спекотної погоди, яка, як відомо, не є сприятливою для росту грибів, є заняттям марним 
та абсолютно недоречним: po słóńcu słóńčku do hribow hić (hriby zběrać) – ‘з запізненням 
починати робити щось’. Для таких рослин, як горох несприятливим середовищем є доро-
га, оскільки саме біля дороги його обривають: hić so (być) kaž hrochej při dróze – ‘погано 
жити, бідувати’. 

Окрім стосунків з оточуючим середовищем, лужицькі серби звертали також увагу на 
стосунки рослин (переважно сільськогосподарських) з деякими тваринами (як домаш-
німи, так і дикими). Зовсім небажаною є присутність кози на городі, де росте капуста: 
pušćić kozu do kału – ‘дати комусь доступ туди, де він може нашкодити або наживити-
ся’, měć so derje kaž koza w kale. Окрім кози, дуже добре себе почуває у капусті і заяць: 
měć so derje kaž zajacej (zajačkej) w kale зі значенням ‘жити у достатку’. Що стосується 
пшениці, то найбільшим її знавцем-представником тваринного світу у лужицьких сербів 
вважається горобець: wroble wučić pšeńcu łušćić – ‘пояснювати комусь щось, що він і так 
добре знає’, muž při mužu kaž wroble do pšeńcy – ‘дружньо, спільними зусиллями’, měć 
so derje kaž wrobl w pšeńcy – ‘жити у достатку’. Як правило, у представників тваринного 
світу найбільше зацікавлення викликають найцінніші культурні рослини. З іншого боку, 
дикі рослини інколи навпаки, викликають відразу у тварин, особливо свійських. Це сто-
сується насамперед лободи, яка є , як правило, не до вподоби коровам: so wohladać kaž 
kruwa do łobody – ‘зовсім не хотіти чогось’. Цікаво, що деякі рослини мають особливі 
кореляції не лише з тваринами, але навіть і з міфологічними персонажами. Таким пер-
сонажем є відома героїня лужицьких легенд та народних казок błudnička, яка, за давніми 
повір’ями, потрапивши до заростей вільхи, безслідно зникає. Звідси і походить фразе-
ологізм zhubić so kaž błudnička ve wólšach – ‘безслідно зникнути’. Слід зазначити, що 
відомий лужицький етнограф П. Недо вважав, що ця міфологічна постать не виникла 
на власне лужицькому грунті, а має інтернаціональний характер4 [8, c. 115]. Як доказ 
цього вчений наводить німецьку назву аналогічного героя Irrlicht5. У праці В.Гнатюка 
“Нарис української міфології”6 також знаходимо образ, аналогічний лужицькому, який в 
українському варіанті має назву блуд і є детально описаний у згаданій монографії укра-
їнського фольклориста. Це підтверджує думку П.Недо про інтернаціональність даного 
міфологічного образу не лише у слов’янському, але і у європейському контексті, а тому 
є підстави зарахувати фразеологізм zhubić so kaž błudnička ve wólšach до тих, які мають 
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культурну мотивацію і цілком можливо потрапили у верхньолужицьку мову як запози-
чення зі слов’янських мов або з німецької.

Окремо слід виділити також групу фразеологізмів, мотивованих нежиттєздатністю 
рослини або непридатністю її плодів до споживання людиною. Так, непридатним до спо-
живання є пустий горіх, сварка за який вважається у лужицьких сербів марною і безпри-
чинною hłuchi worjech, so wo hłuchi worjech bić зі значенням ‘сваритися без особливих 
для того причин’. Аналогічну семантику має фразеологізм bić so wo šamałe jabłčko.

Серед верхньолужицьких фразеологізмів з рослинним компонентом є і такі, що мо-
тивовані культурно. Переважно це – запозичення з інших мов та фразеологічні одиниці 
інтернаціонального характеру: na swojich ławrjeńcach wotpočować – ‘зупинятися на до-
сягнутому, не добиватися більшого’, ławrjeńc sej wudobyć – ‘здобути перемогу’, figowe 
łopjenjo – ‘лицемірне прикриття поганих вчинків’. Більшість таких фразеологізмів міс-
тять у собі компонент-назву рослини, яка не є типовою для флори на території прожи-
вання лужицьких сербів. 

Зробивши аналіз верхньолужицьких фразеологізмів з рослинним компонентом, при-
ходимо до наступних висновків: лужицька фразеологія охоплює рослинний світ досить 
нерівномірно. У той час, коли родові назви, що стосуються рослинного світу у верхньо-
лужицькій фразеології зустрічаються рідко, є досить багато фразеологізмів з компонен-
тами-видовими назвами частини будови рослини (z pjenkom a z korjenjom zničić, lěni kaž 
pjenk), достатньо часто компонентами верхньолужицьких фразеологізмів виступають 
назви плодів рослин. З іншого боку, назви городніх рослин у верхньолужицькій мові по-
казали свій непродуктивний фразеотворчий потенціал. 

Що до особливостей семантики досліджуваних фразеологізмів, слід зазначити, що, 
з одного боку, значення їхнє буває дуже різноманітним, а з другого, вони не утворю-
ють великих семантичних груп, окрім фразеологізмів, щ означають “швидко і у великих 
кількостях рости/з’являтися”, компонентом яких є слово hrib. Переважна більшість фра-
зеологізмів має поодинокі значення і у дослідженні не зараховуються до жодної семан-
тичної групи.

Реконструкція узагальненого образу рослинного світу у верхньолужицькій фразе-
ології, показала, що найважливішими зовнішніми рисами представників флори є при-
ємний вигляд, величина, та опозиція стрункість/кривизна. Найбільш яскравими смаками 
у свідомості лужицьких сербів є кислота (яблуко) та гіркота (перець та полин). Що сто-
сується територіаяльного розповсюдження рослин, є місця, де певні види флори рос-
туть частіше ніж на території проживання лужицьких сербів (перець). Не усі рослини 
є однаково безпечними для людини. Так, наприклад, дуже неприємні відчуття викликає 
сидіння у кущі терену, оскільки його голки можуть попасти до ока, що сильно дратує 
людину та у сідниці, звідки ці голки важко витягати (у той час, як попадання вівса у сід-
ниці може переповнити людину енергією), або у кропиві. Деякі рослини є сприятливим 
середовищем для життя таких тварин, як коза та горобець, а часом серед рослин живуть 
і міфологічні персонажі. Сприятливими умовами для життя рослин (особливо грибів) 
є наявність теплого дощу, небезпечним середовищем для їх росту є дорога. Особливо 
цінними для людини є плоди рослин. Якщо ж ці плоди зіпсовані, вони можуть стати при-
чиною сварок між людьми. Цікавою специфікою рослин є також здатність підтримувати 
тишу або навпаки, створювати неймовірний галас.
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проБЛеми міжКуЛЬтурної і міжмовної відповідноСті 
неверБаЛЬних ЗаСоБів СпіЛКуваннЯ

(на прикладі жестів ствердження і заперечення у південних слов’ян)

У статті піднімається питання про національну специфіку невербальних засобів 
спілкування у контексті міжнаціональної комунікації. Розглядаються специфічні для 
болгар жести ствердження і заперечення, відмінні від загальноєвропейської невербаль-
ної традиції, а також їхні вербальні номінації у зіставленні з відповідниками в інших 
південних слов’ян.

Ключові слова: невербальні засоби спілкування, національна специфіка, жест, 
ствердження/заперечення, болгарська мова. 

Cтатья посвящена вопросу о национальной специфике невербальных средств об-
щения в контексте межкультурной коммуникации. Рассматриваются специфические 
для болгар жесты согласия и отрицания, которые отличаются от общеевропейской 
невербальной традиции, а также их словесные номинации в сопоставлении с другими 
южнославянскими невербальными и вербальными языками.

Ключевые слова: невербальные средства общения, национальная специфика, жест, 
согласие/отрицание, болгарский язык.

The article is focused on the national specific character of non-verbal means of communi-
cation. The analysis is conducted on the specific Bulgarian head gestures of confirmation and 
negation which differ from the European non-verbal tradition as well as their verbal nomina-
tion in comparison with other South Slavic non-verbal and verbal languages.

Key words: non-verbal means of communication, national specific, gesture, confirmation/
negation, Bulgarian language.

Знакові у комунікативному процесі позамовленнєві елементи, за якими закріпилась 
назва «невербальні засоби спілкування» (НЗС), дедалі частіше привертають увагу на-
уковців. Адже, як доводять дослідження, в акті спілкування лише 7 % інформації пере-
дається вербально, решту ж інформаційного повідомлення наповнюють супровідні не-
вербальні елементи – цілий комплекс НЗС, які залучають одночасно декілька сенсорних 
каналів, через які це повідомлення «відправляється» й «отримується» (тембр, висота 
голосу, тон, мімічні й жестові рухи, візуальна поведінка комунікантів, просторові, часові 
елементи тощо) [1: 63]. Тому звертаючись до дослідження феномену спілкування, без-
перечно неможливо лишити їх поза увагою. 

НЗС, залежно від аспектів, які висвітлюються дослідниками, становлять об’єкт ви-
вчення у межах різних наукових дисциплін. Інтерес серед лінгвістів до НЗС став поштов-
хом до появи численних робіт з паралінгвістики (Дж. Трейгер, Р. Бідвістел, Г.В. Колшан-
ський, Т.В. Ніколаєва), невербальної семіотики (Г.Д. Крейдлін та його послідовники), 
теорії комунікації (Є.Ф. Тарасов), етнопсихолінгвістики (Б.Бгажноков, О.К. Байбурін) та 
©  Петровська Л.Є., 2011
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ін. Сьогодні в умовах посиленої зацікавленості проблемами міжнаціональної комунікації 
набуває актуальності дослідження особливостей як самих національних НЗС, так і мов-
ної інтерпретації невербальної поведінки, що суттєво сприяє адекватному визначенню 
ролі й місця невербальних елементів у комунікативному процесі. 

Своєрідність практичної діяльності певної нації обумовлює національну своєрід-
ність її культури загалом і культури спілкування зокрема, яка регулюється певними істо-
рично виробленими і закріпленими соціальними нормами. У свою чергу, це обумовлює 
національну специфіку самих елементів – мовленнєвих і позамовленнєвих, – за допо-
могою яких здійснюється процес спілкування

НЗС, зокрема знакові жестові й мімічні рухи тіла мають біологічне підгрунтя, од-
нак при цьому є культурно обумовленими одиницями. Вони нерозривно повязані із за-
гальною моделлю людської поведінки, виробленою і унормованою певною спільнотою, і 
становлять невід’ємну складову комунікативної поведінки, яку охоплюють поняття куль-
тури спілкування й етикету. У такому розумінні НЗС є сукупністю типових дій (рухів 
різних частин тіла), закріплених національно-культурними традиціями в певному мов-
ному колективі, використовуваних у різноманітних соціально-комунікативних ситуаціях. 
Стосовно цього їх можна розглядати як “зону перетину” власне лінгвістичної моделі і 
загальної моделі поведінки [2: 70].

Культура спілкування й етикет слов’ян разом з основними моральними нормами і 
засобами вираження є частиною загальноєвропейської культурної традиції. Однак при 
цьому виявляє й деяку специфіку в окремо узятих своїх елементах. 

Так, типові етикетні ситуації вітання, прощання, висловлення подяки, побажання 
чи запрошення у спілкуванні болгар включають типовий комплекс словесних етикетних 
формул та НЗС, як от потиск руки (ръкостискане), легкий уклін (поклон або кимване с 
глава), поцілунок (целувка), обійми (прегръдка), відкрита усмішка (широка усмивка) та 
ін. [3: 115 – 119]. Усі подібні жестові реалізації підкорені стрижневому елементу націо-
нального етикету – демонструванню позитивного ставлення до іншого учасника комуні-
кативної ситуації, що зумовлює надзвичайну гнучкість системи НЗС.

Нормативність як характерна ознака невербального комплексу обумовлює конкрет-
ність і строгу пристосованість та стереотипізацію НЗС до чітко визначеного характеру 
конкретного комунікативного акту. Так само, як і вербальна мовна система, НЗС мають 
обов’язковий характер і передаються від покоління до покоління як частина загальної 
матеріальної і духовної культури. Сучасна наука не може з абсолютною певністю у до-
стовірності результатів говорити про невербальні стереотипи поведінки того чи іншого 
етносу у діахронному зрізі, однак може робити припущення стосовно історичного роз-
витку НЗС. Щодо цього одним з найдискутованіших є питання первинності мови жестів 
у зв’язку з теоріями про походження мови. Виникнення гіпотези про пріоритет жесто-
вої мови порівняно зі звуковою зумовлено тією обставиною, що у різних етносів наявні 
численні кінесичні (жестові ібо мімічні) одиниці, які збігаються за змістом і формою 
вираження. Це дає підстави говорити про універсальність невербальної мови [4; 5; 6 та 
ін.]. Однак багатьма дослідженнями доведено, що “жестова комунікація значною мірою 
такий самий національний феномен, як і вербальні мови” [7: 157]. Саме тому у випадку 
міжнаціонального спілкування, коли між кінемою та її значенням відсутня співвіднесе-
ність, процес сприйняття і тлумачення знаків носіями різних мов зазвичай порушується.
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Щодо цього чи не найпоказовішим прикладом є вираження ствердження/заперечен-
ня жестами голови у болгарській невербальній системі, що має, на перший погляд, про-
тилежні форми по відношенню до решти слов’янських традицій. У зіставленні з іншими 
слов’янськими та європейськими невербальними традиціями очевидним є той факт, що 
в спільнослов’янську епоху ці форми кінеми не використовувалися, оскільки вона була 
спільною для усіх її членів. Відомо, що у формі, подібній до сучасної болгарської, ва-
ріанти цієї кінеми поширені ще у декількох етнічних групах Балканського півострова 
і Близького Сходу (наприклад, у деяких районах Албанії, Греції, Туреччини, Сирії), а 
також Південної Італії [8: 286 – 288]. Це дає підстави дослідникам вважати цей специфіч-
ний болгарський жест запозиченим у ході історичної етнічної взаємодії або з кінесичної 
системи турків [6: 23], або греків, у яких, імовірно, ця кінема вживалася ще у давній 
період історії [8: 287] . 

Про те, що така жестова реалізація була засвоєна болгарами від інших народів у 
пізніший час, свідчить також й обмеженість у словесних формах вираження – кимам/
кимвам с глава, клатя/поклащам с глава, які не диференціюють знаки «так/ні». 

Традиційна болгарська кінема на позначення згоди, схвалення позначається спочатку 
рухом нижньої частини голови справа наліво, а потім у зворотний бік, а заперечення – 
початковим енергійним рухом знову ж таки нижньої частини голови вгору і повторен-
ням. Тому не можна стверджувати, що зазначені жести є протилежними формами вира-
ження по відношенню до існуючої загальнослов’янської і загальноєвропейської традиції 
– лише знак “ні” при повторах дещо нагадує “так” у інших слов’ян. 

При цьому дієслова кимам, кимвам і розмовне климам вживаються на позначення 
невербального вираження і згоди, і заперечення, але фіксують рух головою зверху до-
низу [9: 471, 478]. Такий самий жест із значенням схвалення і ствердження засвідчу-
ють у сербській мові дієслова климати, климнути у хорватській мові – kimati, kimnuti 
«кивати, кивнути». Однак споріднене у хорватській мові дієслово klimati з первинною 
семантикою багаторазово повторюваних рухів на зразок розмахування і погойдування в 
різні боки виявляє таку ж нерозрізненість у позначенні жестів голови: пор. klimati glavom 
„кивати головою“, співвідносне з характерним для решти слов’ян невербальним знаком, 
і sumnjivo klimati glavom „сумнівно хитати головою“, а також і klimati „незграбно і не-
впевнено йти, похитуючись”. 

Натомість при болгарське дієслово клатя вживається на позначення дії, виконуваної 
у вигляді хитання в різні боки (так само, як і в мовах сербській клатити і хорватській 
klatiti „гойдати, розхитувати“, а також пор. клатно, klatno “маятник”), а щодо закріпле-
ної невербальної форми виявляє переважно значення заперечення або несхвалення, що 
найчастіше доповнююється контекстуальними конкретизаторами: поклатя глава отри-
цателно / недоверчиво / тъжно / унило / невярващо тощо. Хоча іноді цей самий жест, 
вербально позначуваний цим дієсловом, може виражати протилежне значення: поклатя 
глава одобрително / разбиращо. Для означення цієї кінеми у сербській і хорватській мові 
використовується словосполучення махати главом, одмахнути главом “заперечити”.

Такі розбіжності у співвіднесенні вербальних знаків з їхніми невербальними про-
тотипами зумовлені, очевидно, неоднозначністю у самому комплексі НЗС порівняно з 
загальною європейською традицією, де семантична сфера «ствердження/заперечення» 
виражена більш-менш однаковими й однозначними жестами голови – ствердним «киван-
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ням» й заперечним «маханням». Натомість у південних слов’ян у цій сфері спостерігає-
мо різні за формою жести. 

Так, специфічний для болгар жест вираження ствердження має свій додатковий ре-
дукований варіант – короткий одноразовий дещо діагональний нахил голови. Крім того, 
часто невербальна форма вираження ствердження може бути ідентичною загальноприй-
нятому в більшості народів світу запереченню: виконується горизонтальними рухами 
голови вліво-вправо, однак інтенсивніше. У сербів поряд із загальноприйнятою формою 
заперечення або несхвалення головою виявляємо спцифічнне цокання язиком (цоктати, 
також хорв. cmoknati). При цьому зазвичай ця кінема супроводжується характерною для 
невдоволення мімікою, але часом голова й обличчя залишаються зовсім непорушні або 
здійснюється легке піднімання підборіддя. Таку невербальну форму можна вважати спо-
рідненою із специфічним болгарським запереченням, коли голова рухається різко вгору, 
потім донизу. Адже подібний жест спостерігається серед мешканців деяких регіонів Ту-
реччини та Сирії, де він виражений яскравіше: при категоричному запереченні викорис-
товують характерне цокання язиком, різко закидаючи при цьому голову назад.

Ще одна характерна для південних слов’ян невербальна форма вираження запере-
чення чи несхвалення – жест, виконуваний правою рукою, який повторює рухи голови 
при загальноприйнятому вираженні заперечення: це повторювані горизонтальні рухи 
кистю або вказівним пальцем (махна с ръка).

Як бачимо, невербальні елементи виступають культурно-історичним утворенням, 
символічними знаками, які здатні змінюватися у просторі, часі та соціокультурних умо-
вах, а отже, становлять такі ж специфічні семіотичні системи, як і вербальна мова у 
кожному національному своєму виявіособливості. З огляду на національно-культурну 
специфіку НЗС та прийняті в певному мовнокультурному соціумі норми спілкування та 
етикету необхідно враховувати культурологічні особливості використання невербальних 
елементів у комунікативному процесі. Проблема міжкультурної відповідності НЗС тісно 
пов’язана з проблемами сприйняття та тлумачення невербального тексту однієї культури 
носіями іншої, що обумовлює актуальність дослідження питань, пов’язаних з НЗС у ви-
вченні іноземних мов та їх інтерпретування в перекладацькій практиці. Особливо важ-
ливим є вивчення семіотики поведінки для практики міжнародного спілкування. Вклю-
чення самих невербальних одиниць та їхніх мовних номінацій у програми при вивченні 
іноземних мов є необхідною умовою для кращого осягнення специфічних особливостей 
комунікації певного етносу.
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КЛаСична риториКа п.фонтанЬЄ  і СучаСна ЛінгвіСтиКа

У статті на матеріалі тексту праці П. Фонтаньє «Фігури дискурсу» досліджу-
ються зв’язки класичної французької риторики та сучасної комунікативної і когнітив-
ної лінгвістики. 

Ключові слова: риторика, троп, фігура, пряме значення, переносне значення, по-
лісемія.

В статье на материале текста книги П. Фонтанье «Фигуры дискурса» исследуют-
ся преемственные связи классической французской риторики и современной коммуника-
тивно-когнитивной лингвистики.

Ключевые слова: риторика, троп, фигура, прямое значение, переносное значение, 
полисемия.

The article, on the example of "Discourse Figures" by P. Fontanier, deals with the relation-
ship between modern linguistics and classic French Rhetoric.

Key words: Rhetoric, trope, figure, direct meaning, figurative meaning, polysemy.
 
В історії науки зміна наукової парадигми тягне за собою переоцінку спадщини ми-

нулого. Так сталося з класичною французькою риторикою, для якої не знайшлося місця 
в ідеологічній атмосфері романтизму ХІХ сторіччя. Фундатори структуралізму, зокрема 
Ш. Баллі, теж скептично ставились до її евристичних можливостей. 

Осмислення надбань риторики в контексті структуралізму було розпочате лише в 
середині минулого століття Х. Перельманом [1] і лінгвістами з льєжської групи μ (так 
звана школа нової риторики) [2] . Вагомий внесок у популяризацію і критичну оцінку 
©  Ласка І.В., Пархоменко О.М., 2011
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ідей французької класичної риторики зробили представники французького літературно-
го структуралізму Р. Барт, Ж. Женет, Ц. Тодоров та ін., видавши її основоположні тексти 
та надрукувавши ряд розвідок аналітичного характеру [3; 4; 5]. Переоцінка спадщини 
класичної риторики далека ще від завершення і залишається актуальним завданням для 
сучасної лінгвістики. 

Одна з найдавніших філологічних дисциплін – риторика, яку алегорично зображали 
як молоду панну з дзеркалами, приховує в них ще немало таємниць. Зокрема, особливої 
уваги в цьому плані заслуговує риторична спадщина П. Фонтаньє, ідеї якого, висловлені 
майже два століття тому, багато в чому співзвучні, як ми спробуємо показати нижче, з 
найновішими пошуками сучасної когнітивно-комунікативної лінгвістики. 

У передмові до перевидання 1977 р. магістрального твору П. Фонтаньє Les figures du 
discours (1821-1830) один із провідних французьких фахівців у галузі теорії літератури 
Ж. Женет зазначає, що задум Фонтаньє написати повний трактат про фігури був на той 
час оригінальним, “у нього було дуже мало попередників і практично не було послі-
довників ” [5:7] . Його трактат, за оцінкою Ж. Женета, з повним правом можна вважати 
“одним з головних творів класичної риторики, її підсумком, найбільш репрезентатив-
ним і найбільш завершеним”. Характерною є також назва першої книги трактату Manuel 
classique pour l’étude des tropes ou Éléments de la science du sens des mots (1821). Як 
свідчить підзаголовок і зміст значної частини дослідження, саме Фонтанье започаткував 
науку про значення слів, задовго до Мішеля Бреаля, який у 1897 назвав її семантикою. 
Цілком сучасним виглядає також дискурсивно-граматичне спрямування семантичних 
пошуків Фонтаньє, який вважав, що “саме граматиці належить пояснювати справжнє 
значення слів і в якому сенсі вони вжиті в дискурсі”. 

Визначення риторичних фігур, запропоновані Фонтаньє, стали класичними. Досі в 
навчальних посібниках та науковій літературі з приводу протиставлення прямого і пере-
носного значення найчастіше зустрічаються посилання саме на Фонтаньє, ідеї якого не 
лише не застаріли, а й з успіхом вписуються до найновіших лінгвістичних концепцій. 
Так, К. Кербрат-Орекьоні, розглядаючи в контексті загальної проблеми імпліційнос-
ті значень випадки комунікативних непорозумінь та їх функціонування у різних типах 
дискурсу, наводить приклад використання буквального прочитання метафори в одному 
з жартів про бельгійців, які так полюбляють французи: «Un Belge s’est noyé. Il s’était 
assis sur un banc de poisson» [7: 327]. Підсумовуючи свій аналіз, дослідниця зазначає: 
“comme quoi il est bien vrai que «la lettre» tue” («виходить, що дійсно “буква” може вби-
ти ») і на підтвердження цієї думки посилається на П. Фонтаньє, який писав: “Le sens 
spirituel, le sens détourné ou figuré, est celui que le sens littéral fait naître dans l’esprit par 
les circonstances du discours, par le ton de la voix, ou par la liaison des idées exprimées avec 
celles qui ne le sont pas /…/ Il n’existe pas pour celui qui prend tout à la lettre, pour celui qui 
ne sait pas que la lettre tue, et que l’esprit vivifie.” [8: 58-59]. 

П. Фонтаньє набагато випередив свій час, визначивши фігуру як стилістичний факт, 
як відхилення (ми б сьогодні сказали, від норми): «Les figures de discours sont les traits, 
les formes ou les tours plus ou moins remarquables et d’un effet plus ou moins heureux, par 
lesquelles le discours, dans l’expression des idées, des pensées ou des sentiments, s’éloigne 
plus ou moins de ce qui en eût été l’expression simple ou commune [8: 64]. За таку точку відлі-
ку (норму), відхиленням від якої є фігура, Фонтаньє обирає “простий і звичайний вираз” 
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(«une expression simple et commune»), зокрема, фігурою-тропом для нього є слово, взяте 
у непрямому значенні («dans un sens détourné»), яке протистоїть слову у власному зна-
ченні («mot propre»). Таким чином, протиставлення буквальне / переносне, якому Серль 
надав прагматичного значення, було визначальним уже для риторики Фонтаньє, яку Же-
нет цілком справедливо називає стилістичною. Стилістичне спрямування такого варі-
анту риторики стає ще більш очевидним, якщо зважити на характер одного з головних 
критеріїв визначення фігур, запропонованого в риториці П. Фонтаньє. Підсумовуючи 
розділ про визначення фігур, автор наполягає на принциповій можливості вибору мов-
цем засобу передачі своєї думки: «Il résulte de notre définition /…/ que les façons de parler 
ou de s’exprimer qui constituent les figures, ne doivent pas être, pour celui qui les emploie, 
d’un usage tellement forcé qu’il n’eût pas pu parler ou s’exprimer autrement; que les figures, 
par conséquent, quelque communes qu’elles soient et quelque familières que les ait rendues 
l’habitude, ne peuvent mériter et conserver leur titre de figures, qu’autant qu’elles sont d’un 
usage libre, et qu’elles ne sont pas en quelque sorte imposées par la langue» [8: 64]. Отже 
способи говорити або висловлюватись, які створюють фігури, не повинні бути для того, 
хто їх вживає, такими примусовими в ужитку, щоб він не міг висловитись по-іншому. 
Отже принципово важливим критерієм визначення фігур для Фонтаньє є прагматико-
стилістичний критерій можливості вільного вибору мовцем засобу передачі своєї думки, 
який відрізняється менш більш від звичайного.

На відміну від свого попередника Дюмарсе Фонтаньє, цілком у дусі сучасної лінг-
вістики, протиставляє план мови і план дискурсу. При цьому дискурс отримує наступ-
не визначення: «Il doit se prendre pour une pensée rendue sensible par la parole, et dont 
l’expression s’étend à une proposition, à une phrase ou à une période entière, mais ne va 
guère au-delà» [8: 64]. Так само Фонтаньє розрізняє поняття sens (смисл, дискурсивне 
значення) і signification (значення знака мови): «Le sens est, relativement à un mot, ce que 
ce mot nous fait entendre, penser, sentir par sa signification; et sa signification est ce qu’il 
signifie, c’est-à-dire, ce dont il est signe, dont il fait signe. /…/ La signification se dit du mot 
considéré en lui-même, considéré comme signe, et le sens se dit du mot considéré quant à son 
effet dans l’esprit, considéré en tant qu’entendu comme il doit l’être» [8: 55]. В подальшо-
му це зобов’язує автора, в рамках цієї широкої, принципової для нього опозиції langue 
(signification) / discours (sens), послідовно розрізняти тропи за їх “походженням”, проти-
ставляючи тропи мови (tropes de la langue) і тропи письменника (tropes de l’écrivain). 

П. Фонтаньє переконаний, що тропи не належать виключно до орнаментальних засо-
бів літературної мови. Покликаючись на авторитет своїх попередників Буальо, Дюмарсе 
та багатьох інших, він стверджує, що вживання тропів є не менш характерним для живої 
розмовної мови: «il s’en fait plus aux halles en un jour de marché, qu’il n’y en a dans toute 
l’Énéide, ou qu’il ne s’en fait à l’Académie dans plusieurs séances consécutives» [8: 157]. 
Вони широко розповсюджені у мові навіть найменш цивілізованих народів, ними що-
денно і без особливих зусиль користуються діти, що лише починають говорити. На цій 
підставі Фонтаньє робить важливий висновок про те, що тропи є абсолютно природними 
для мови, вони вписані до її глибинних механізмів, складають невід’ємну частину самої 
її суті: «Or, n’est-ce pas là une preuve évidente que les tropes font une partie essentielle du 
langage de la parole; que, comme le langage de la parole, ils nous ont été données par la 
nature pour servir à l’expression de nos pensées et de nos sentiments; et que, par conséquent, 
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ils ont la même origine que ce langage et que les langues en général?» [8: 157]. 
 Серед причин, що зумовлюють появу тропів, Фонтаньє відводить важливе місце 

ономасіологічним і когнітивним потребам: « Quelle mémoire suffirait à apprendre tant de 
mots, et à les retenir, à les reproduire? Ou, pour mieux dire, quelle mémoire n’en serait pas 
accablée, étouffée? tandis que, dans l’ordre actuel des choses, la mémoire la plus commune 
peut sans peine, avec un nombre de mots assez borné, fournir de quoi exprimer un nombre 
infini d’idées». [8: 158]. Таким чином, П. Фонтаньє добре здавав собі справу з когнітивно-
ономасіологічної обумовленості тропів, і задовго до А. Мартіне показав економність і 
ефективність функціонування механізмів мови. 

Очевидним результатом такого функціонування знаків мови є полісемія, яку Фон-
таньє, задовго до започаткованої Ж. Пікош, Ж. Клєбером, Ю. Апресяном, Е. Падучевою 
та іншими когнітивістської моди на її дослідження, вважає регулярною властивістю, ха-
рактерною для самої природи мови: «Par suite de cette nécessité, combien de mots /…/ se 
trouvent avoir dans toutes les langues une infinité de significations différentes, successivement 
ajoutées à leur signification primitive, et qui, devenues à la longue familières, habituelles, ou 
même fixes, invariables, ont fini par perdre tout-à-fait leur caractère d’emprunt, et par être 
regardées à-peu-près comme autant de significations propres!» [8:159]. 

У своєму трактаті Фонтаньє дає настільки переконливий і модерний аналіз полісемії 
дієслова prendre, що він міг би прикрасити будь-яку сучасну роботу з когнітивної семан-
тики: Il est plus que probable que la première signification de prendre a été celle de Saisir, 
mettre en sa main: Prendre un livre, prendre une pierre, prendre quelqu’un par la main, par 
le bras. Mais, comme la main est le premier instrument de presque toutes nos actions physiques, 
la saisie par la main, la mise en main, s’est naturellement entendue de tout acte par lequel 
nous saisissons une chose pour un usage quelconque: Prendre son manteau, pour Mettre son 
manteau sur soi; prendre perruque, pour Commencer à porter une perruque; prendre le deuil, 
pour S’habiller d’un habit de deuil, etc. On ne s’en est pas tenu là; mais, à l’idée principale, on 
a joint diverses idées accessoires de cause, de motif, d’intention, de manière, de circonstance, 
et l’on a dit prendre, dans le sens de dérober, d’emporter en cachette, dans le sens même 
d’enlever, d’emporter par force, de s’emparer par les armes, par ruse, par embûches. La 
comparaison n’a pas manqué de faire passer dans l’ordre moral un verbe si utile, et il y a 
été bientôt aussi commun que dans l’ordre physique. Ainsi l’on a dit: Prendre le sens d’un 
auteur, pour Le saisir, l’entendre; prendre une chose à la lettre, pour L’expliquer précisément 
selon le propre sens des paroles; prendre quelque chose en riant, pour Ne s’en point fâcher; 
prendre quelqu’un en guignon, en grippe, pour Se prévenir contre lui sans pouvoir en donner 
la raison; prendre quelque chose sur soi, pour En répondre; prendre la fuite, pour S’enfuir; 
prendre intérêt, prendre part à une chose, pour S’y intéresser, y participer; prendre avis, 
prendre conseil, prendre plaisir, prendre patience, еtc., etc. [8: 217-218]. Якщо вдатись до 
сучасної термінології, то можна б сказати, що перед нами розгортається справжня ког-
нітивна матриця перенесень дієслівного значення з фізичної сфери, залежно від сполу-
чення з різними типами об’єктів, до абстрактної. Фонтаньє, не вагаючись і надзвичайно 
чітко формулює, сьогодні б сказали “прототипне” значення (signifié de puissance, в тер-
мінології Ж. Пікош [9: 11-14]), яке лежить в основі всіх переносних: “Але оскільки рука 
є першим інструментом майже всіх наших фізичних дій, схоплення рукою, взяття в 
руку цілком природно поширилось на будь-який акт, яким ми схоплюємо якусь річ для 
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будь-якого вжитку”. Фонтаньє не зупиняється на цьому, сміливо поглиблює аналіз у 
семантико-синтаксичному напрямку, долучаючи до цього основного значення інші се-
мантичні складові: “...до основної ідеї було додано різноманітні побічні ідеї причини, мо-
тиву, наміру, обставин...”, вказуючи далі на поширення вживання цього дієслова на сфе-
ру абстрактного (domaine-cible “домен-мішень” в когнітивній термінології). Системний 
підхід до фактів мови і дискурсу, властивий риториці Фонтаньє, спонукає автора цілком 
природно продовжити свій розгляд аналізом полісемії дієслова comprendre, залучивши 
дані словотворення і вийшовши за вузькі межі синхронії. Тим самим, дослідження по-
лісемії дієслова prendre стає по-справжньому комплексним.

Великого французького ритора однаково приваблюють тропи мови і вигадані тро-
пи (“тропи письменника”). При більш докладній класифікації Фонтаньє їх протиставляє 
також за ознакою семантичної складності, розрізняючи чисто екстенсивні тропи, або ка-
тахрези (tropes purement extensifs, purement catachrétiques), з якими пов’язується лише 
одне значення, і семантично складніші фігуральні тропи з подвійним значенням, справ-
жні фігури (tropes véritablement figurés) [8: 231]. Задовго до того, як за іронічним заува-
женням Ф. Растьє, Д. Лакоф і М. Джонсон із здивуванням відкрили для себе катахрезу, 
Фонтаньє надав їй особливого місця у своїй риториці, оскільки самі принципи виділення 
катахрези є визначальними для всієї вибудуваної ним типологічної системи. За його ви-
значенням «катахреза, загалом, полягає в тому, що знак, який уже призначено для якоїсь 
першої ідеї, використовується також для якоїсь нової ідеї, яка сама не мала або більше 
не має свого знака у мові. Нею є, отже, будь-який троп, вживання якого обов’язкове, 
будь-який троп, що має своїм результатом чисто екстенсивне значення. Фонтаньє харак-
теризує це значення як «власне значення другого походження», проміжне між вихідним 
власним значенням і фігуративним значенням,зазначаючи при цьому, що воно ближче 
до першого, хоч, в принципі, саме могло бути раніше фігуративним : La Catachrèse, en 
général, consiste en ce qu’un signe déjà affecté à une première idée, le soit aussi à une idée 
nouvelle qui elle-même n’en avait point ou n’en a plus d’autre en propre dans la langue. 
Elle est, par conséquent, tout Trope d’un usage forcé et nécessaire, tout Trope d’où résulte un 
sens purement extensif; ce sens propre de seconde origine, intermédiaire entre le sens propre 
primitif et le sens figuré, mais qui par sa nature se rapproche plus du premier que du second, 
bien qu’il ait pu être lui-même figuré dans le principe. [8: 213].

Наведені приклади свідчать про співзвучність думок, висловлених майже два сто-
ліття тому в риториці П’єра Фонтаньє, з ідеями сучасної комунікативної лінгвістики і 
когнітивної семантики і підтверджують давню істину про те, що сучасна лінгвістика має 
певні скромні успіхи, бо спирається на плечі гігантів минулого.
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ЛінгвіСтичні аСпеКти КатегориЗації понЯттЯ  
духу в німецЬКій мові

Стаття присвячена розгляду семантичних трансформацій слова der Geist, що по-
значає в німецькій мові поняття духу. Проаналізовано семантику слова на передкате-
горіальному етапі, проведено дослідження його подальшого семантичного розвитку та 
зроблено висновки щодо того, яким чином відбувалась категоризація слова та як вона 
вплинула на його значення в загальновживаній мові. 

Ключові слова: філософська лексика, категоризація, поняття духу, семантичні 
трансформації.

Статья посвящена рассмотрению семантических трансформаций слова der Geist, 
которое обозначает в немецком языке понятие духа. Проанализирована семантика сло-
ва на предкатегориальном этапе, проведено исследование его дальнейшего семанти-
ческого развития и сделаны выводы о том, каким образом происходила категоризация 
слова и как она повлияла на его значение в обыденном языке. 

Ключевые слова: философская лексика, категоризация, понятие духа, семантичес-
кие трансформации.

The article deals with the semantic transformations of the word der Geist, which denotes 
the concept of spirit in German. The semantic of the word on the pre-categorial stage is ana-
lyzed, its further semantic development is researched. The conclusion is made about the way of 
categorization of the word der Geist and how this categorization has influenced the meaning of 
the word in the common language.

Key words: philosophical vocabulary, categorization, concept of spirit, semantic trans-
formations.

Дух – одне із ключових понять філософії. Кожен філософ так чи інакше вирішує для 
себе основне питання філософії – про первинність духу чи матерії, стаючи на сторону 
ідеалізму чи матеріалізму, тому уникнути звернення до поняття духу, а з ним разом – і до 
©  Івашкевич Л.С., 2011
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лексеми, що позначає це поняття, в філософії – принципово неможливо. Особливого роз-
витку набуло поняття духу в німецькій класичній філософії [1]. Так, в основу філософії 
Гегеля – вершини досягнень ідеалізму – ліг саме світовий дух, що породжує об’єктивну 
дійсність і пізнає себе через неї. Ця концепція Гегеля викладена в його основній праці – 
«Феноменології духу» («Phänomenologie des Geistes»).

В німецькій мові поняття духу втілюється у слові der Geist. Це слово дуже об’ємне 
семантично, так що покриває семантичні поля трьох англійських слів - mind, spirit та 
ghost або ж, відповідно, трьох українських – дух, розум, привид. Крім цього, der Geist 
може позначати душу.

Етимологічно німецьке der Geist ідентичне англійському ghost [2], проте воно збере-
гло той спектр значень, який англійське ghost втратило в XVII столітті, віддавши велику 
частину значень слову латинського походження spirit. Лексема der Geist дуже цікава з 
точки зору семантичного розвитку та збагачення, а його семантична історія може по-
слугувати не лише кращому розумінню становлення філософського поняття духу, а й 
розумінню закономірностей процесу категоризації в німецькій мові.

Отже, почнемо з етимології. Згідно з етимологічним словником Клюге [3], слово der 
Geist походить від західногерманського *gaista, що значило «überirdisches Wesen», а та-
кож «Gemütsverfassung», тобто «неземне створіння» та «настрій, душевний стан». Це, 
в свою чергу, походить від індоєвропейського *gheis-d- «außer sich sein“, тобто «бути 
несамовитим, не тямити себе» (порівн. з давньоіндійським hēd- „zürnen“ (сердитись) та 
готським usgaisjan – «erschrecken» (лякати)) [2]. В давньоверхньонімецькому періоді [4] 
це слово звучало як geist або keist і використовувалось в значеннях «дух», «душа», «сер-
це», «дихання», «характер», «життя», «воля». Не лише Кьоблер, але і Клюге, і брати 
Грімм звертають увагу на спорідненість значення слова зі значенням «дихання»: Клюге 
відмічає його спорідненість з індоєвропейським *gheisdo-, що значило «примушувати 
відкривати рот», брати Грімм наводять цілий ряд схожих слів з інших мов, що вказують 
на значення «подих, дихання» або «вітер» [5].

До речі, латинське spiritus разом із значенням «душа, дух» теж має значення «дихан-
ня», «зітхання», «подих», «вітер», так само як і грецьке слово πνεῦμα, що мало одночасно 
і медичне, і філософське значення і в певний період часу втілювало у древніх греків 
душу [6: 83]. Тож сполучення цих значень в слові der Geist не випадкове, а має важливе 
світоглядне значення, що свідчить про наївний матеріалістичний погляд на дух як на 
щось хоча й дуже тонке і невловне, проте все ж матеріальне (порівн. у основоположника 
афінської філософської школи Анаксагора, для якого дух – найтонша речовина, не по-
вністю нематеріальна) [7]. Звичайно, з розвитком філософії на зміну цьому погляду при-
йшло розуміння ідеальної природи духу, що відображено сьогодні як в ідеалістичному, 
так і в матеріалістичному тлумаченні поняття духу.

Спектр значень слова der Geist в його семантичній історії був надзвичайно широким. 
Назвемо основні значення цього слова, перелічені в Словнику братів Грімм:

1) дихання, подих, вітер (der himel ist durchs wort des herrn gemacht und all sein heer 
durch den geist seines munds, Luther);

2) життя, душа, життєві сили (ein pferd hat viel geist, sein auge hat keinen geist);
3) душа померлого, хвора, виснажена людина(die geister der abgestorbenen seelen);
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4) привид, домашнє божество, домашній дух, пізніше (з XVI століття) - ангел-охоро-
нець, помічник (mir hilft der geist!);

5) бог-дух, божий дух (geheimnis des göttlichen geistes in der musik, was das beste an 
einem werk ist, nemlich das es gehet in gottes geist);

6) теж про бога, але в філософському значенні – нескінченний, вічний, ідеальний 
дух, незнищенна субстанція (ain clarer unermeszlicher geist, der ewig geist gots);

7) талант (спочатку про проповідника, на якого зійшов дух божий), геній (geist der 
poesie, der geschichte, kunstgeist);

8) одухотвореність світу, що втілюється у всій природі (so mag der geist der welt in 
unser denken, in jede blüte, jede brust sich senken);

9) суть речей (XVI ст., алхіміки шукали «дух» речовин, вживається в хімії до XVIII 
ст. - salpetergeist, salzgeist);

10) людський розум (виникло під впливом церкви) часто на противагу тілу (XVI ст.), 
а також на противагу божественному духу (хоча часом теж як невмируще, вічне начало) 
(der mensch ist aus geist und fleisch zusammen gesetzt, krank fleisch, krank geist, dasz wir im 
geiste lebendig, und in begierden todt sind);

11) в філософському значенні – оживляючий принцип у людині (geist in aesthetischer 
bedeutung heiszt das belebende princip im gemüthe, Kant; der geist läszt sich nicht tödten!, 
Freiligrath);

12) душа (die erde macht keine seele reich, sie macht sie immer ärmer, immer durstiger. 
daher ist der reichste geist der ärmste, der unglücklichste, Hamann);

13) свідомість, характер, самопочуття, серце (meines geists und herzens angst, unruh, 
Weckherlin; auf derwegen! seid zufrieden, vaterherz und muttergeist);

14) емоційний стан – радість, страх, неспокій, веселість і т.п.:

und so gewinnt, in dieses raums bezirk,  
gemüth und geist und sinn, befreit, erhöht,  

was uns von auszen fehlt, erwünschten frieden;

15) свідомість – те, що пізнає, думає – вже з середньоверхньонімецького, найважли-
віше для Вольфа та його послідовників, оширюється досить пізно, з XVII ст. це слово в 
цьому значенні заміняється словами Verstand та Vernunft (er, der nicht mit dem auge allein 
sondern mit dem geist siehet und nicht mit der zunge sondern mit der seele bezeichnet, Herder);

16) у Лютера дух – носій віри (und ist nemlich die vernunft hie das liecht in diesem 
hause, und (doch) wo der geist nicht mit dem glauben als mit einem höherm liecht erleuchtet, 
dis liecht der vernunft regiret, so mag sie nimer on irrthumb sein);

Також брати Грімм вказують на уявлення про близькість поняття духу до поняття 
волі (Аделунг, Гете, пізніше – Шопенгауер) та цікаве розуміння співвідношення духу та 
душі: частково вони збігаються, частково – є розбіжними. В текстах XV-XVIII століть 
дух виступає поняттям, загальнішим по відношенню до душі, тобто таким, що включає 
душу.

Як указують брати Грімм, що розумілось під духом, добре показують протиставлен-
ня його тілу, матерії, природі. Протиставлення духу тілу хоча вже і претендує на філо-
софське узагальнення, проте ще залишається прив’язаним до одиничного, не виходить 
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на рівень розуміння світу як цілісності; протиставлення духу природі, фактично, є схо-
динкою до більш всезагального протиставлення його матерії в цілому. Думка про проти-
лежність духу матерії, що свідчить про досить високий рівень філософського осягнення, 
зустрічається в німецьких текстах досить рано – вже в середньоверхньонімецькому пе-
ріоді і, за зауваженням братів Грімм, випливає із абстрактного мислення та є вже власне 
поняттєвою. Наприклад, у відомого німецького теолога та філософа Майстра Екгарта: 
der geist gotes ist bloß und ledic aller materie, bilde und formen.

Цікаво, що ще Крістіан Вольф, німецький універсальний вчений та філософ XVIII 
століття, протиставляючи дух матерії, використовував слово der Geist в граматичній фор-
мі множини – die Geister, що дозволяє припустити, що на той час поняття духу в філософ-
ському розумінні (яке, безумовно, передбачає цілісність, єдність) ще не було розроблене 
в німецькій філософії. Проте вже за Кантом «geist ist das belebende princip im menschen» 
(«дух – оживляючий принцип в людині») [5: 2661], хоча і це розуміння поняття духу бра-
ти Грімм називають старим, вказуючи на те, що нове, сучасне поняттєве значення надали 
слову der Geist Шеллінг та Гегель на початку XIX століття [5: 2736]. І це нове значення 
– дух взагалі, тобто тут відбувся розвиток розуміння духу «від суб’єктивного духу через 
об’єктивний дух до абсолютного духу» [5: 2728], духу, єдиного для всього сущого. Най-
повнішого вираження це поняття досягло в системі Гегеля, хоча зачатки його були вже 
у XVIII столітті в Томазіуса з його вже поняттєвим, але ще образним словосполученням 
“aller geist”.

Виходячи зі значень та прикладів, наданих словником братів Грімм, можна сказати, 
що досить рано слово der Geist відійшло від свого етимологічного зв’язку (*gheis-d- – 
бути несамовитим, бути не при собі, не тямити себе) та набуло розгорнутого спектру 
абстрактних значень. Однак, парадигма його значень протягом багатьох століть зали-
шалась дуже розгалуженою і строкатою, так що становлення поняття духу в німецькій 
філософії стало чи не єдиною лінією семантично послідовного та логічного розвитку 
значеннєвого об’єму слова der Geist.

Розглянемо питання, як філософська категоризація цього слова вплинула на його се-
мантичний розвиток. Для цього порівняємо спектр значень слова der Geist, наведених 
вище (за словником братів Грімм) та сучасні значення слова, вказані в Цифровому слов-
нику німецької мови XX-го століття (Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 
XX. Jh.), укладеному Берлін-Бранденбурзькою академією наук [8]:

1) Людська здатність мислити, розум, також дотепність: er hat einen scharfen Geist, 
der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach;

2) думки, позиції - hier scheiden sich die Geister; die Geister stießen, prallten scharf 
aufeinander;

3) людина – визначна людина, людина з надзвичайними здібностями (führende 
Geister, Da preist man uns das Leben großer Geister, Bertold Brecht, Dreigroschenoper), а та-
кож замінник того чи іншого іменника, що позначає живу істоту, часто з прикметниками, 
що вказують на сутнісну ознаку істоти (ein dienstbarer Geist (Dienstbote), kleine Geister 
(kleine Kinder));

4) настрій, стиль поведінки (in jmds. Geiste handeln, die Begegnung verlief im Geiste 
der Freundschaft та ін.);
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5) привид (ich glaube nicht an Geister; Geister gehen in der Schloßruine um та ін);
6) в релігії – бог-дух (der Geist Gottes; der Heilige Geist), також душа;
7) в філософії, напрям ідеалізму – об’єктивний творчий принцип, яким пояснюється 

існування та структура матеріального світу;
8) в філософії, напрям діалектичного матеріалізму – людський розум як продукт най-

вищого розвитку матерії (für das höchste Produkt der organischen Materie, den menschlichen 
Geist, Friedrich Engels, Dialektik der Natur).

Як бачимо, сьогодні слово der Geist нараховує значно менше значень, ніж воно мало 
протягом свого історичного семантичного розвитку. Передусім, слід сказати, що в сучас-
ному вжитку повністю відмерло значення «подих, дихання, вітер» (очевидно, це поясню-
ється наведеними вище міркуваннями про розвиток філософії від наївно-матеріалістич-
ного розуміння світу до сучасних напрямів ідеалізму та матеріалізму), значення потой-
бічної істоти, раніше представлене кількома варіаціями (душа померлого, привид, різно-
манітні божества та їх представники) втілилось в єдиному значенні «привид», колишнє 
значення таланту, надзвичайної здібності (що, очевидно, походило від одухотвореності 
проповідника) розвинулось до значення «визначної людини», а значення людського мис-
лення (на противагу до тілесності людини) знайшло своє вираження ще й в значенні 
«думка, позиція» та в можливості граматично синонімічної заміни словом der Geist з 
певним означенням тої чи іншої істоти. Сучасне значення «настрій, стиль поведінки», 
очевидно, пов’язане з колишнім позначенням словом der Geist емоційних станів людини.

Спільним для минулого та сучасного вжитку слова der Geist залишається релігій-
не значення «бог-дух». А от що стосується філософських, поняттєвих значень слова, то 
широкий спектр колишніх узагальнюючих абстрактних значень (від свідомості та ожив-
ляючого начала людини до незнищенної субстанції, одухотвореності світу, суті речей) 
втілився в двох чітких, проте сутнісно різних розуміннях поняття духу – діалектико-
ідеалістичному, вираженому Гегелем, та діалектико-матеріалістичному, вираженому Ен-
гельсом. І, очевидно, доки в філософії триватимуть суперечки між ідеалістами та мате-
ріалістами, обидва ці поняттєві значення слова der Geist будуть залишатись семантично 
рівнозначними, а семантична структура поняття буде залишатись роздвоєною.

Що ж стосується впливу процесу категоризації слова der Geist на його семантичний 
об’єм в сучасній німецькій мові, то неможливо не помітити, що процес категоризації 
супроводжувався істотним звуженням спектру значень слова та семантичною інтен-
сифікацією результуючих поняттєвих значень. Особливість семантичної структури сло-
ва der Geist полягає в тому, що воно поряд зі сформованими протягом XIX-XX століть 
поняттєвими, філософськими значеннями зберігає цілу низку побутових, емоційно-кон-
кретних значень, тобто можна говорити про те, що процес категоризації слова на даний 
момент не є логічно завершеним.

Результати попередніх досліджень показують, що лексеми, які позначають філософ-
ські поняття, виявляють тенденцію до семантичної конкретизації та посилення абстрак-
тних поняттєвих значень аж до повного відмирання побутових, часткових, емоційно-
конкретних значень. Це дозволяє припустити, що майбутній семантичний рух слова der 
Geist може бути окреслений подальшим посиленням поняттєвих його значень та осла-
бленням побутових значень. Цілком імовірно, що з часом найменш інтенсивні побутові 
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значення слова відійдуть в минуле або залишаться в мові лише в узуальному вигляді в 
окремих виразах-формулах.

Однак, процес категоризації філософських понять та відповідної зміни їх семан-
тичної структури не відбувається автоматично, він зумовлюється якісним розвитком 
філософської думки, тобто активним пошуком суспільства відповідей на ті чи інші фі-
лософські питання. Тому подальша семантична траєкторія слова der Geist залежить в 
кінцевому рахунку від напрямку розвитку німецької філософської думки та, зокрема, 
від вирішення протиріч між філософським ідеалізмом та матеріалізмом як двома проти-
лежними напрямками, які зумовлюють семантичну диверсифікацію поняття der Geist.
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до проБЛеми виоКремЛеннЯ мови реЛігійної КомуніКації 
в КонтеКСті СучаСної теоЛінгвіСтиКи

Бог створив людину за Своїм образом,  
тому людина має необхідні можливості  

для розумного спілкування зі своїм Творцем
Дж. Барентсен

У статті аналізується проблема виділення мови релігійної комунікації в контексті 
теолінгвістики.

Ключові слова: мова релігії, теолінгвістика, теоцентрична парадигма.
В статье рассматривается проблема выделения языка религиозной коммуникации в 

контексте теолингвистики.
Ключевые слова: язык религии, теолингвистика, теоцентрична парадигма.
The article deals with the problem of singling out the language of religious communication 

within the context of theolinguistics.
Key words: language of religion, theolinguistics, theocentric paradigm.

Мова – це скарбниця культурної спадщини народа і цілого людства, потужний тран-
слятор культурної інформації від одного покоління до інших. Мова є універсальною фор-
мою концептуалізації світу та раціоналізації людського досвіду, виразником знання про 
світ, а також про Творця цього світу, історичною пам’яттю про соціально і культурно 
важливі події в житті людини. Відбиття реальності в свідомості людини полягає в сприй-
нятті цієї реальності крізь призму культурних, зокрема культурно-релігійних традицій. 

В умовах глобалізації релігійна комунікація є важливим інструментом спілкування, 
завдяки якому відбувається масштабний міжкультурний діалог на всіх рівнях релігійного 
соціуму, зокрема, між представниками дискурсивної спільноти християн. Англо-амери-
канська теологічна проза є продуктом діяльності англомовної дискурсивної спільноти 
християн – динамічного соціориторичного феномену, який утворюється відповідно до 
єдиних дискурсивних принципів, має спільні цілі комунікації, спільне світобачення і 
спільну мову – мову релігії (religious language), яка відрізняється від звичайної мови 
(non-religious) тим, що описує божествену реальність (divine reality), що передбачає зна-
ння мовного коду релігійної комунікації: “Religious language is language that refers to 
what is believed to be the ultimate nature of reality or its relationship to us” (Christianity 
A-Z). Існування християнської дискурсивної спільноти призвело до появи християнсько-
го релігіолекту, тобто підсистеми мови в межах мови релігійної комунікації, яка є засо-
бом спілкування християн: богословів й вірян. Мова богословів й вірян це самостійна 
мікросистема, яка характеризується певними параметрами й реалізує багатоаспектний 
потенціал дискурсу християнського богословія, зокрема образність, метафоричність, 
©  Малікова О.В., 2011
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персуазивність, аргументативність, дидактичність. Отже, лінгвістичне осмислення ре-
лігійного дискурсу, зокрема його різновиду - християнського теологічного дискурсу не 
лише як засобу спілкування та набуття, збагачення, репрезентації теологічних знань, а й 
відображення релігійної картини світу носіїв християнської лінгвокультури у контексті 
сучасності є важливим з огляду на розвиток масштабного міжкультурного діалогу на 
всіх рівнях християнського соціуму. Поліпшення ефективності релігійної комунікації за 
допомогою такої мови міжнародного спілкування, як англійська, набуває сьогодні, в кон-
тексті глобалізації сучасного світу, особливої актуальності.

Саме в мові знаходять своє відображення духовні та ментальні цінності народу, 
оскільки мова знаходиться між людиною та зовнішнім світом і малює його картину у від-
повідності з тим світобаченням, що є зафіксованим в мові. Внутрішня форма мови фік-
сує особливості світобачення, зокрема релігійного, християнського, а внутрішня форма 
слова відображає своєрідність зв’язків між звуковою формою та поняттям, характерним 
для кожної окремо взятої мови, наприклад, мови релігійної комунікації. Мова виражає і 
втілює культурну реальність, оскільки є невід’ємним і одним із базових елементів куль-
тури. Дослідження мови релігії на всіх рівнях сприяє вивченню релігійної культури у 
всіх її проявах.

Останніми роками відбувається усвідомлення мови релігії як особливої системи. 
Мова релігії вивчалася в загально-теоретичному аспекті (Адмоні 1994, Мечковська 
1998), в стилістичному аспекті як особливий функціональний стиль (Аврорін 1975, Кри-
сін 1996, Крилова 2000), досліджувались окреми жанри релігійного дискурсу: пропо-
відь (Агєєва 1993, Морозова 1998, Бобирєва 2008), молитва (Беленко 1996, Прохватілова 
2000, Уразаєва 2003), псалм (Бобирєва 2008), духовне послання (Ярмульська 2002). Дея-
кі конститутивні ознаки, композиція, тематика, лексичні, морфологічні, синтаксичні осо-
бливості релігійного стилю були розглянуті російськими, білоруськими, українськими, 
польськими, словенськими, румунськими мовознавцями на матеріалі відповідних мов. 
Однак навіть саме питання існування релігійного стилю як окремого функціональого 
різновиду досі залишається дискусійним. Деякі вчені подають релігійний стиль як рівно-
значний іншим, а деякі вказують на відмінність релігійної комунікації від інших типів 
спілкування. 

В сучасній науковій літературі ще триває процес формування підходів до опису 
релігійної комунікації, яку Н.Б. Мечковська визначає як комунікацію, яка об’єднує всі 
види спілкування у сфері релігії. Мова релігії не отримала в мовознавстві теоретичного 
осмислення як складна, поліфункціональна система, яка обслуговує різні сфери релігій-
ної комунікації. Правомірність виділення релігійного стилю як такого функціонального 
різновиду мовлення, що обслуговує спілкування окремої сфери суспільної діяльності і є 
відображенням окремої форми суспільної свідомості доведено лише на теоретико-філо-
софському рівні, в основі якого лежить теорія базових екстралінгвістичних факторів ви-
ділення функціональних стилів, в той час як сучасна лінгвістика пропонує нові підходи 
до вивчення когнітивно-комунікативної і функціонально-стильової системи. 

Розглядаючи проблеми взаємодії мови і релігії, вплив релігії на розвиток та станов-
лення національних мов, білоруська дослідниця Н.Б. Мечковська подає дані з історії різ-
них віровчень та їх мовного втілення, що дає можливість для порівняння і віднаходження 
спільних рис у відображенні мовою релігійних уявлень. Учена, зокрема, дійшла висно-
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вку про те, що еволюція міфологічно-релігійного змісту і своєрідність релігійного спіл-
кування є тими головними факторами, які визначили історію книжно-писемних культур, 
формованих релігіями Писання… Переклади Писання часто ставали матеріально-мов-
ною базою над діалектної ( загальнонаціональної) літературної мови… Філологія заро-
дилась для збереження і трансляції сакрального змісту в незмінному вигляді [1; с. 311].

 Як результат взаємодії мови і релігії виникла теолінгвстика(от греч. theos — Бог 
и лат. lingua — язык), наука, яка досліджує прояви релігії, що закріплені і відображені 
в мові [2; 16].Теолінгвістика інтенсивно розвивається у Сполучених Штатах Америки, 
Великобританії, Бельгії, Германії, Польщі, Росії, Україні та інших країнах Європи. При-
міром, один із провідних мовознавців Великобританії Д.Кристал, автор кількох робіт, 
присвячених мові релігії і релігійній комунікації, вважає, що теолінгвістика вивчає від-
ношення мови і релігійної теорії й практики, шо експлікується у текстах церковних риту-
алів і Священного Письма, у текстах проповідей, молитов, послань церковних ієрархів, а 
також в індивідуальних висловлюваннях віруючих. 

Проблемі взаємодії мови і релігії присвячено роботи вчених Росії, України, Бело-
руссії, Польші, Германії, Англії. Практично всі вони переконані, що за допомогою мови 
може бути описано все, що пов’язано з Богом, релігією, релігійним і духовним життям 
людини. Тим не менш, сучасна наукова література не дає однознач ного визначення лінг-
вістичного статусу мови релігії. Одна група мовознавців стверджує, що мова релігії не 
існує. А те, що прийнято називати релігійною мовою — це просто одна з чисельних 
сфер функціонуваня мови. Інша група стверджує, що релігійна мова існує, але не має 
єдиного визначення: релі гійна мова, сакральна мова, мова віри, мова-сакрум, релігійно-
проповідницький стиль, біблійний стиль, церковно-релігійний стиль, молитовна мова, 
богослужбова мова, мова Церкви, релігійний дискурс, релігійний стиль, релігійне вико-
ристання мови, духовна словесність, духовне мовлення, релігійна комунікація тощо. Всі 
вони володіють дещо різним смисловим наповненням. Спільним для всіх наведених тер-
мінів є те, що автори, які їх використовують намагаються описати явища, які пов’язані 
з Богом, релігією. Найбільш нейтральним й адекватним, на наш погляд, є термін мова 
релігійної комунікації, оскільки форма суспільної свідомості, яка лежить в основі даного 
функціонального різновиду - це релігія. Різноманіття термінології свідчить про багато-
плановість проблеми взаємодії мови і релігії, а також про те, що теолінгвістика — розділ 
мовознавства, який розробляє дану проблему, активно розвивається. 

Ми поділяємо думку А. К. Гадомського про те, що феномен мови релігії пов’язаний, 
перш за все, з проблемою взаємодії мовної й концептуальної картини світу. Мовні засоби 
«релігійної мовної картини світу», які використовуються для відображення «релігійної 
картини світу» і є релігійною мовою. Широке розуміння терміну мова у словосполученні 
релігійна мова, дало можливість польським вченим запропонувати різні варіанти релі-
гійної мови: теоретична, апологетична, юридична, ділова, катехізична і гомілетична. 
Аналіз польських видань з питань релігійного стилю свідчить, що мова костелу розгля-
дається як окреме явище у житті суспільства. Вивченню її термінології та літературної 
вартості присвячено роботи Б. Яблонської, З. Пільха, А. Бронка, Л. Гількей, Й. Франков-
ський, Й. Хербут та ін. Увага сучасних польських дослідників (М. Войтак, Я. Самбор, 
М. Макуховської та ін.). Ми поділяємо думку М. Макуховської про те, що основною 
ознакою, за якою релігійний стиль можна визначати як окремий функціональний різно-
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вид є особлива референція. Вказуючи на термінологічну невизначеність поняття «мова, 
що обслуговує сферу релігії», дослідниця стверджує, що властивістю, яка у радикальний 
спосіб відрізняє релігійну мову від світської, є особлива референція. Релігійна мова (на 
відміну від світської) говорить про те, що надприродне, необ’єктивне, недоступне для 
емпіричного пізнання і не для всіх реальне, а тому можна про це говорити тільки за 
допомогою символів, порівнянь, метафор». Невипадково релігійний стиль відрізняєть-
ся образністю, метафоричністю, використанням великої кількості порівнянь і особливо 
символів. Саме символ виражає внутрішню суть предмета, його містичний, таємний, 
глибинний зміст. Символи взагалі співвідносяться з речами більш значущими, великими, 
світовими. Прамова, з якої походить древо словесное, був бездоганним, глибоко симво-
лічним. Ця символічність збереглась у «гілках древа», тобто в мовах, які розділилися, але 
не відпали від єдиного кореня. 

М. Войтак пропонує перелік культурологічно-світоглядних установок даного функ-
ціонального різновиду: ідеоцентризм ; психологізм та ідеалізм у баченні людини; сим-
волічне бачення світу, спроба висловити те, що недоступне для природного досвіду; уза-
гальнене розуміння людини; оперування різними кодами; позиція споглядання і роздумів 
щодо дійсності; діалогічність, яка має інший характер, ніж у розмовному стилі.[6;322] На 
нашу думку всі перелічені критерії не є основними ознаками релігійного стилю, оскільки 
їх можна віднайти і в інших функціональних різновидах, зокрема в художньому, худож-
ньо-публіцистичному дискурсі. А з де-якими важко погодитися. На наш погляд, реле-
вантною культурологічно-світоглядною установкою релігійного стилю, зокрема, дискур-
су християнського богословія, є релігійний, зокрема, християнський антропоцентризм, 
християнська антропологія, яка заснована на духовній спадщині Святих отців церкви, а 
також теоцентризм. На відміну від антропоцентричної парадигми, яка визначає підхід 
до вивчення мови як світу, який лежить між світом зовнішніх явищ й внутрішнім світом 
людини із традиційним посиланням на В. фон Гумбольдта, теоцентрична парадигма ви-
значає людину і мову як творіння Боже із посиланням на Біблію і вчення святих отців. 
Ми поділяємо думку І.В. Бугаєвої про те, що саме на цьому принципі необхідно вивчати 
проблеми: мова і релігія, мова і культура, мова і свідомість, мова і комунікація [5;391]. 

Стирання кордонів функціональних стилів, вивчення жанрів не в межах функціо-
нального стилю, а вивчення типів текстів в різних сферах комунікації або дискурсах 
привело до появи в сучасній лінгвістиці напряму, який пов’язаний з описом релігійного 
дискурсу або дискурсу релігійної комунікації. Те що акад. В.В. Виноградов розумів під 
стилем мовлення, розмежовуючи й протиставляючи поняття стиль мови й стиль мов-
лення, стало називатися дискурсом. Інтерес до мови релігійної комунікації, релігійного 
дискурсу став причиною продуктивних пошуків, які мають за мету не лише розв’язання 
фундаментальних проблем теології, а й позитивну оцінку (окремих) явищ у сфері релі-
гійної комунікації. Узагальнюючи точки зору різних вчених, можна сказати, що сучасна 
теолінгвістика синтезує і інтегрує зусилля й можливості всіх мовознавців щодо всебіч-
ного вивчення мови релігійної комунікації. Застосування інтегративного підходу сучас-
ної теолінгвістики є особливо плідним у вивченні особливостей дискурсу християнсько-
го богословія як складової релігійної комунікації з точки зору когнітивно-комунікативної 
парадигми сучасного мовознавства. 
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про СтатуС нового СЛова в СучаСній ЛінгвіСтичній теорії

У статті досліджується статус неологізмів у лінгвістичній теорії та інтенсив-
ність вивчення новотворів періоду з 90-х років XX століття до початку XXI століття.

Ключові слова: неологія, неологізм, нові слова, словотворення, сучасна лінгвістична 
теорія.

 В статье исследуется статус неологизмов в лингвистической теории, а также ин-
тенсивность изучения их происхождений периода 90-х годов XX начала XXI столетий.

Ключевые слова: неология, неологизм, новые слова, словообразование, современная 
теория лингвистики.

The article deals with the status of neologisms in linguistic theory and the intensity of 
their study from the 90-years of the XX century to the beginning of the XXI century.

Key words: neology, neologism, new words, word formation, modern linguistic theory.
 
Поява нових слів і нових значень – природна властивість усіх живих мов, що відо-

бражають зміни в різноманітному світі речей і явищ. Зміни, що відбуваються у всіх сфе-
рах життя і діяльності людей (на виробництві, в науці, культурі, суспільно-економічних 
відносинах), активно впливають на розвиток мови, адже її основна функція – засіб спіл-
кування. Кількісне зростання і якісні зміни словникового складу мови тісно пов’язані з 
історією країни та її народом, творцем і носієм цієї мови.
©  Медведь М.М., 2011



154

Науковці здавна досліджували, як твориться слово, в якому виникає потреба на пев-
ному етапі життя суспільства, техніку словотворення, прийоми творення, засоби, за до-
помогою яких здійснюється організація мовного матеріалу для творення нового слова.

Величезне поповнення нових слів і необхідність їх опису зумовили створення осо-
бливої галузі лексичної неології – науки про неологізми. Слово «neologie» з`явилось у 
Франції в 1758 році, та знайшло своє лінгвістичне значення в кінці XIX століття. Широке 
вивчення неологізмів розпочалось у 60-ті роки XX ст.

Великий внесок у формування сучасних уявлень про теорію неології зробили ві-
домі лінгвісти І.О.Бодуен де Куртене, О.О.Потебня, М.М.Покровський, Л.В.Щерба, 
А.М.Селищев, В.І.Чернишов. Важливе значення для розвитку положень неології мало 
вчення зі сфери лексикології О.О.Потебні, засновника Харківської лінгвістичної школи, 
який вважав: «У створенні слова повинно повторюватися те, що проходить з нами на ви-
щих ступенях розвитку: не на самоті, а в суспільстві ми привикаємо стежити за собою» 
[9: 73].

О.О.Потебня створив психолінгвістичну модель народження слова, речення і час-
тини мови в процесі осягнення людським розумом нескінченно різноманітних явищ і 
процесів навколишнього світу [5: 147].

Одним із основних питань неології є питання факторів, що спричиняють утворення 
нових слів. За словами Ж.В.Пампури, можливо виділити екстра та інтралінгвальні (зо-
внішні та внутрішні) фактори неологізації. На його думку, словниковий склад безпо-
середньо пов’язаний із історією народу, відтворює історію поглядів і вірувань людей, 
їх світосприйняття, відображає в словах моральні оцінки, соціальні явища, особливості 
виробника, побуту і культури. Тобто поява нового слова може бути викликана як прямою 
необхідністю в новому позначенні, так і у внутрішньомовних стимулах. До екстралінг-
вальних умов розвитку мови належать, в першу чергу, суспільно-політичні фактори. Цей 
процес можна позначити формулою «нові явища – нові слова» [8: 34-40].

Для появи нових слів велике значення мають і внутрішньомовні процеси, які призво-
дять до утворення стійких сполучень слів різних типів у результаті їх багаторазової реа-
лізації в мові. Внутрішньомовні зміни також пов’язані з поповненням літературної мови 
словами, значеннями, словосполученнями в усній мові, спеціальних мовних діалектах 
та словах, у яких актуалізуються поняття, визначені певною сферою життя [Там само].

Головною ознакою нового слова, за твердженням більшості вчених, визначається так 
звана ознака об’єктивної новизни, яка припускає відсутність певної одиниці в лексичній 
системі мови, що дозволяє носіям мови сприймати її як неологізм. Новизна слова може 
бути визначена стосовно якогось певного часу. Це призвело до того, що в сучасній лінг-
вістичній літературі новими словами називають одиниці мови, що з`явились в лексиці в 
кінці 90-х років XX ст. — початку XXI ст.

У сучасній лінгвістиці склалися три основні погляди на визначення неологізму і його 
природи:

1. Розуміння нового слова як стилістичної категорії, де головним критерієм є «від-
чуття новизни» при сприйнятті слова. Відповідно до цієї теорії, неологізми – це нові сло-
ва, або вирази, свіжість і незвичність яких відчувається носіями певної мови. Неологізм 
залишається новим (або несе «відчуття новизни») до тих пір, поки люди не перестають 
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використовувати його, не задумуючись, або навпаки, до тих пір, поки слово не вийде з 
моди і люди перестануть його вживати взагалі [2: 132].

2. Визначення неологізму як слова на позначення нової реалії, що виникла для такого 
позначення у зв`язку з розвитком науки, техніки і виробництва [14: 12]. Так, у словни-
ку лінгвістичних термінів О.С. Ахманової неологізм визначається як «слово або зворот, 
утворене (що виникло для позначення нового, раніше невідомого предмета) або для ви-
раження нового поняття» [1: 212].

«Советский энциклопедический словарь» (1985) пропонує таке тлумачення неологіз-
му: «Неологізм ( від neo… – новий; грецьке logos – слово).

1. Нові слова і вирази, утворені для вираження нових понять. До нових слів відно-
сяться і запозичення.

2. Нові слова і вирази, незвичність яких яскраво відчувається носіями мови» [11: 
876].(переклад наш, — М.Медведь).

 Важлива характеристика слова як нового, не зафіксованого словниками [13: 375-
380]. У цьому випадку до неологізмів будуть належати і випадково пропущені у словни-
ках слова, і слова, що свідомо ігноруються авторами загальних словників із тих чи інших 
ознак, і екзотизми, які будуть зараховані до нових слів відповідно до першої точки зору 
за ознакою незвичності.

Так, незважаючи на різні точки зору у визначенні критеріїв неологізму, є єдиний для 
всіх параметрів – час. Від традиційно-канонічних слів неологізми відрізняються особли-
вими зв`язками з часом, які фіксуються колективною свідомістю [3: 76].

Отже, новими словами лексикологи і лексикографи вважають одиниці, що виникли в 
мові пізніше певної часової межі [7: 122-126]. 

Зміни в лексиконі та граматичному ладі української мови, що стались за останні 10-
15 років, потребують аналізу, пояснення, узагальнення й виваження. Протягом остан-
ніх років з`явились не лише розвідки з окремих проблем аналізу змін у системі та спо-
собах функціонування сучасної української мови (О.А. Сербенської, Л.О. Ставицької, 
О.О. Тараненка, О.А. Стишова, І.А. Самойлової, Т.А. Коць, Д.В. Мазурик та ін.), а й 
праці узагальнювального характеру, що закладають основи для вивчення динаміки та 
тенденцій розвитку української мови, вироблення практичних рекомендацій щодо її 
кодифікації та вживання. До них належать, передусім, перший в україністиці словник 
неологізмів Д.В.Мазурик, словники новотворів кінця XX століття Г.М.Віняр та Шпак 
Л.Р., індивідуально-авторських оказіоналізмів Ж.В.Колоїз, української жаргонної лек-
сики Л.О.Ставицької, лексико-словотвірних інновацій А.Нелюби, а також монографії 
Г.М.Яворської, Л.В.Струганець та О.А.Стишова [4].

Передувало таким дослідженням створення спеціальних центрів неології, зокрема 
англійської, німецької, французької, російської мов тощо, де фіксуються та досліджу-
ються нові слова і їх значення, аналізуються причини їх появи, вивчаються моделі їх 
творення, здійснюється їх лексикографічна розробка [6].

Проблема творення неологізмів є частиною складного й актуального розділу лінгвіс-
тичної теорії. Поява нових слів викликала зацікавленість дослідників проблем неології 
(див. праці Н.Ф. Непийводи, В.П. Сімонак, Л.О. Морозової, Г.М. Яворської, І.М. Камині-
на, Л.П. Кислюк, Л.В. Струганець [12: 402-408].
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Окрім виявлення неологізмів та особливостей їхнього створення, перед лінгвістами 
постає ще одне завдання: вивчення того, як засвоюється нове слово певним мовним ко-
лективом. Свідченням поширення неологізмів є їхня фіксація у словниках. Тут можна 
виділити три етапи:

 а) первинна фіксація неологізмів у засобах масової інформації, наукових статтях, 
дисертаціях;

 б) первинна фіксація широковживаних неологізмів у спеціальних словниках;
 в) остаточне закріплення неологізмів у мові, про що свідчить їх тлумачення в слов-

никах [Там само].
Про значний обсяг уведеної до українського лексикону маси слів свідчать хоча б такі 

цифри. За підрахунками українських термінологів, за роки незалежності України світ 
побачили понад 300 нових галузевих словників, переважна більшість із яких подає нові 
україномовні професійні відділи сучасного українського лексикону [4].

Значною подією житті України став вихід в світ унікального видання, здійсненого 
в межах Державної програми розвитку Національної словникової бази України акаде-
мічного тлумачного Словника української мови у 20 томах (СУМ-20), перший том якого 
з`явився в 2010 році. Словник охоплює загальновживану лексику сучасної української 
літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, 
використані в Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, почина-
ючи з кінця XVIII століття до наших днів. Словник містить 11530 словникових статей. 

Неологічна лексика, зафіксована у СУМ-20, розширилася за рахунок морфологічної 
і семантичної деривації, а також запозичень із інших мов. До неологізмів відносимо лек-
сичні одиниці, що є новими у двадцятитомнику порівняно з одинадцятитомником (1970-
1980 рр. видання), тобто слова і значення, які виникли в період між створенням цих двох 
лексикографічних систем, а також ті, які існували, але не були зафіксовані в одинадцяти-
томному Словнику [10].

Відносні пропорції лексикографічних параметрів діапазону першого тому СУМ-
(1971р.) і першого тому СУМ-20 в обсязі діапазону А-Б зросли більше ніж удвічі, обсяг 
реєстру майже подвоївся. Особливо помітне зростання спостерігається у системі уста-
лених словосполучень. По-перше, тут з`явився якісно новий елемент – еквівалент слова, 
що є свідченням розвитку мовознавчої теорії за період, який пройшов від часу видання 
одинадцятитомника. Особливо новий Словник поповнився термінологічними словоспо-
лученнями — їх загальна кількість у першому томі виросла більше як у вісім разів, що 
є свідченням мовної динаміки, спричиненої науково-технічними революціями, які від-
булися і відбуваються, починаючи з кінця 90-х років минулого століття, а також змінами 
у суспільно-політичній системі. Саме цим пояснюється динаміка вживання галузевих 
ремарок у СУМ -20 порівняно із СУМ-11. Зауважимо, що ряд ремарок був відсутній у 
діапазоні А-Б одинадцятитомника (біблійне слово вислів), ветеринарія, друкарська спра-
ва, екологія, жаргонне слово, інформатика, палеонтологія, релігія тощо [10: 29].

Питання про входження неологізму в словниковий склад мови часто пов`язують із 
регулюючою дією норми. Проте в останнє десятиліття норма стала більш демократич-
ною, менш вимогливою, ніж у XVII, XVIII, XIX ст. Прислухаючись до думки Л. Гиль-
бера, неологізмом вважаємо одиницю, допущену у мову з моменту, коли вона наявна в 
якому-небудь словникові.
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Підсумовуючи результати нашої наукової розвідки, зауважимо, що мова ніколи не за-
лишається чимось застиглим і незмінним, навпаки, вона постійно змінюється, відкидаю-
чи застаріле і беручи на озброєння все нове. Лексичний запас мови може поповнюватися 
різними засобами, тому поява в українській мові значної кількості неологізмів – цілком 
закономірне явище, адже потреба в нових словах зумовлена і позамовними чинниками. 
Інтенсивне дослідження новотворів, яке розпочалось із 90-х років XX століття, постави-
ло за мету забезпечити унормування й стандартизацію термінів, надаючи їм важливості, 
усталеності, кодифікованості, адже часом підвищена активність у термінотворенні, що 
спостерігається наприкінці XX – початку XXI ст., призводить до неправомірного введен-
ня в ужиток синонімів до вже усталених термінів. На наше глибоке переконання, лише 
мовленнєва практика найкраще вирішить майбутню долю нового терміна. Поглиблений 
аналіз неологічної лексики української мови плануємо здійснити у наших майбутніх на-
укових розвідках.
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УДК 811.161 + 811.111
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(Киев, Украина)

верБаЛЬнЫе манифеСтации Концепта «СудЬБа»  
в воСточноСЛавЯнСКих ЯЗЫКах

У статті розглядаються особливості номінування концепту ДОЛЯ лексемами 
«судьба» (рос.) і «доля» (укр., блр.), які обумовили подальший семантичний розвиток 
даного ментального утворення у колективній свідомості носіїв української, російської 
та білоруської мов.

Ключові слова: концепт, вербальна презентація, концептотворча номінація, гене-
ративна модель концепту, діахронія.

В статье рассматриваются особенности номинирования концепта СУДЬБА лексе-
мами «судьба» (русск.) и «доля» (укр., блр.), которые обусловили дальнейшее семанти-
ческое развитие данного ментального образования в коллективном сознании носителей 
украинского, русского и белорусского языков.

Ключевые слова: концепт, вербальная презентация, концептообразующая номина-
ция, генеративная модель концепта, диахрония.

The article deals with the nomination features of the concept FATE by the lexemes «судьба» 
(russ.) and «доля» (ukr., blr.), which determined further semantic development of the mental 
formation in collective consciousness of the Russians, the Ukrainians and the Byelorussians.

Key words: concept, verbal presentation, concept-forming nomination, generative model 
of the concept, diachrony.

Современными когнитивными лингвистами поднимается ряд вопросов, направлен-
ных на объяснение методов и приемов когнитивного анализа, выяснение содержания 
концептов и категорий, особенностей их именования и в связи с этим возможностей вли-
©  Коч Н.В., 2011
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яния языка на глубинные структуры сознания (А. Вежбицкая, Дж. Лакофф, Е.С. Кубря-
кова, Г.Г. Слышкин, В.И. Карасик, Е.А. Селиванова и др.). Недостаточная изученность 
процесса порождения концептов обусловливает необходимость в развитии генератив-
ной когнитивистики как направления диахронического когнитивного языкознания, ис-
следующей этапы формирования ментальных конструктов, особым образом вербализу-
емых в языковых картинах мира. Особый интерес представляет моделирование базовых 
межкультурных концептов в диахронии, специфика которых проявляется в способах их 
лингвализации, в частности, в функционировании ключевой концептообразующей но-
минации. Непосредственно составляющие генеративной модели концепта – бинарные 
семантические оппозиции, определяющие основные признаковые характеристики мен-
тально-языкового образования сознания.

Понимание судьбы, в основном, как предопределенности и рока представлено в язы-
ковых картинах мира всех народов (хотя есть точка зрения, что концепция судьбы не все-
обща). Отражено оно и в восточнославянских лингвальных моделях действительности. 
В данной статье речь пойдет о лингвокультурном концепте СУДЬБА, номинированного 
в русской языковой картине мира словом судьба, а в украинской и белорусской – словом 
доля (также блр. лëс). Вопрос заключается в следующем: повлияло ли на сознание носи-
телей трех близкородственных языков номинирование одного и того же концепта разны-
ми словами? может ли номинация, закрепившаяся в качестве концептообразующего име-
ни концепта, предопределять его семантическое развитие в коллективном национальном 
сознании? Чтобы ответить на эти вопросы, заглянем в историю становления понятия 
«судьба» и проанализируем возможности его материализации в восточнославянском со-
циуме на фоне общечеловеческой культуры.

Модели представления судьбы сформировались в мифологических структурах со-
знания и поэтому изначально были сакрализованы. Судьбу как всеобщий закон имело 
мироздание, населенное богами, реальными и ирреальными сущностями, вещами. Та-
ким образом, судьба отдельного человека, как и всего прочего, являлась проекцией судь-
бы (закона) Космоса. Нарушение его гармонии и единоначалия приводит к изменению 
судьбы человечества, что проявляется в поляризации ключевых смыслов поля понятия 
«судьба», сохраняющих бинарную семантическую целостность. Идея судьбы в истории 
приобретает два основных мотива: покорность судьбе и борьба с ней. Последнее связано 
с формированием воли человека и его стремлением к свободе как существа разумного.

В контексте древнерусской культуры, в основе которой лежали христианские воззре-
ния с их центральной идеей смирения перед высшими силами, с которыми и отождест-
вляется судьба, последняя интерпретируется как предопределенное Господом течение 
жизни грешного человека, данное ему для искупления грехов. Все попытки нарушения 
этой божественной предопределенности приводят к негативным последствиям. Форми-
рование концепта СУДЬБА и онтологической категории «судьба» протекает параллель-
но, однако со временем в обыденном сознании происходит десакрализация одноименно-
го понятия и в связи с этим трансформация информационного поля концепта. Полевая 
структура упрощается и усложняется одновременно с точки зрения синхронии, сохраняя 
все необходимые для культурного «прочтения» смыслы с позиции диахронии.

Реконструкция архетипических смыслов концепта СУДЬБА осуществляется ис-
следователями различных научных направлений на основе мифов, устного народного 
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творчества и художественных авторских текстов [1–9]. Памятники письменности также 
содержат в себе сведения, помогающие восстановить путь развития концепта как куль-
турного феномена. Одна из особенностей лингвокультурного концепта СУДЬБА – со-
хранение в информационном поле большого количества архаических составляющих, что 
свидетельствует о его базовом характере и невозможности анализа без учета диахронии. 
Поэтому данный концепт представляет собой генеративный диахронно-синхронный ког-
нитивный конструкт, глубинные структуры которого презентированы языковыми сред-
ствами.

Определение судьбы как «неразумной» предопределенности событий и поступков 
человека [1: 635] справедливо лишь с позиции понимания разумности человека. Высший 
разум, имеющий свою логику, определяет судьбу человека каузально, во многих рели-
гиях – как меру страданий. Анна Вежбицкая, рассуждая об общекультурном характере 
концепта СУДЬБА, пишет: «Люди не всегда могут делать то, что им хочется, и они зна-
ют об этом. Их жизни формируются – во всяком случае, до какой-то степени – силами, 
которые им неподвластны, и это представляется фактом столь же очевидным и универ-
сальным, как и то, что они должны умереть. Поэтому у нас есть основания предполагать, 
что концепт судьбы или что-то в этом роде можно обнаружить во всех культурах и что 
он находит выражение во всех языках – подобно тому, как это происходит с концептом 
смерти» (исследовательница полагает, что в отличие от русского понимания подчинен-
ности судьбе, польскому коллективному сознанию это чуждо: ср. польск. dola) [2].

Синхронические концепты СУДЬБА (русск.) и ДОЛЯ (укр., блр.) имеют тождествен-
ные фактуальные (понятийные) компоненты, обусловленные общим генезисом соот-
ветствующего понятия в восточнославянской культуре языческой и христианской поры. 
Специфические отличия в образных и ценностных составляющих концепта в сознании 
носителей современных русского, украинского и белорусского языков сформировались 
под влиянием экстра- и интралингвистических факторов. Одним из самых существен-
ных факторов, с нашей точки зрения, является закрепление в качестве основной номина-
ции концепта разных по этимологии и семантике слов – судьба и доля.

Вначале проследим путь семантического развития общеславянского слова судьба 
суффиксального способа образования в древнерусском языке. Лексема судьба встреча-
ется в самых ранних памятниках письменности в значениях «суд», «правосудие», «при-
говор», «предопределение», «рок» («Изборник Святослава» 1073 г.; «История иудейской 
войны» Иосифа Флавия; см. также «Материалы для словаря древнерусского языка по 
памятникам XI–XIV веков» И.И. Срезневского – Срезн. ІІІ, 608). В основе первоначаль-
ной интерпретации судьбы как суда Бога, высшего приговора лежит семантика слова суд, 
включающая значения «закон», «устав», «наказание», «смерть». Первоначально обще-
славянское суд префиксального способа образования (су- + *dh-і «ставить») означало 
«устанавливать». Предопределенность и необратимость судьбы (исходя из внутренней 
формы соответствующего слова) предполагала ее утверждение высшей силой как не 
поддающейся сомнению данности, не зависящей от воли человека. Судьба обладала ста-
тусом неизменного закона, который устанавливался через ее посланцев, мистических 
проводников-медиаторов (в славянской мифологии – Суд, сербохорв. Усуд), которые ис-
пытывают грешного человека цепью фатальных событий.
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Метафорически Судьба воспринималась как путь (дорога) во времени, где важен де-
терминизм прошлого и будущего, а настоящее является связующим звеном в этой линей-
ности. На этом пути важна встреча (ср. мифологические персонажи Стреча и Нестреча 
– слуги Усуда). Суд (Усуд) и суденицы (русск. фолькл. судинушки обычно в образе трех 
сестер) являются, с точки зрения исследователей мифологии, «архаизмом славянской 
мифологической предправовой традиции, воспроизводящей существенные черты обще-
индоевропейской» [4: 370] (ср. греч. мойры, римск. парки, герм. норны, ю.-слав. орисни-
цы и т.д.) (курсив наш. – К.Н.). 

Мифологическая предметная соотнесенность абстрактных понятий – характерная 
черта пралогических и мифологических структур сознания. Персонифицированная 
судьба имеет свои вещественные символы, наиболее важные из которых – дорога, свеча, 
лучина, крест, нить, вещие крылатые птицы. В.В. Колесов считает судьбу символом-ги-
перонимом, выражающим «самую общую идею, за которой скрываются различные ее 
вещные проявления» [5: 102]. Имеет судьба и свою телесную локализацию – она «на-
писана» на лбу человека (на лоб умершего накладывается крест). Судьба имеет и свою 
гендерную отнесенность – чаще всего она (как и смерть) обладает женским лицом. Эта 
связь основана как на реалиях (женщина рождает человека), так и предубеждениях, свя-
занных со сложностью, непредсказуемостью, нелогичностью и в общем отрицательно-
стью женского начала. Таким образом, энергетика информационного поля диахрониче-
ского концепта СУДЬБА наполнена определенными смыслами, где такие понятия, как 
«наказание», «рок», «смерть» находятся в активной зоне данного ментального образо-
вания сознания.

Несколько иная ситуация складывается в процессе формирования полевых структур 
концепта, номинированного словом доля. Первоначальный образ, положенный в осно-
ву семантики слова, имплицитно устраняет фатальность и предопределенность поня-
тия «судьба», в пределах поля которого человек является подсудимым, хотя контекстное 
окружение утверждает долю как божественное предначертание: далъ ему богъ иже се 
есть долz его (Зб. 262, 89); то естъ долz наша и то ест жребей нашъ (Скар. ПБ, 4б-5); 
Случай нуждный: зрzджэне Бж\ее, wт Бг\а обецанаz потреба, долz (Бер., 150)

Этимологически укр. доля, блр. доля, польск. dola родственно др.-прусск. dellieis 
«часть, доля», др.-инд. dalam «кусок, часть, половина», лат. dolāre «обтесывать, обраба-
тывать» и связано со ст.-слав. одолэти (ср. укр. долати, подолати «преодолевать») (Фас-
мер І, 526). Первичное значение др.-русск. слова долz (долъ) – «часть»: так же логоzескъ 
весь и рылова долz. лю(д) и села. и землz.и дань. рылова и весь доходъ (Гр. 1387 (1 з.-р.) 
– СлДРЯ ІІІ, 43).

Позитивная маркированность украинского слова доля подкреплена мифологическим 
образом Доли – языческого духа славян, дарующего богатство и удачу [8] (Жайворонок, 
192–194). Появление комплементарной бинарности доля – недоля (судьба – не-судьба), 
закрепляет за первым компонентом (особенно в форме доля) связь с понятиями «сча-
стье», «удача», «везение», «благосостояние», «здоровье», «любовь», «брак» и т.п. (ср. 
также добра доля – зла доля; в украинском фольклоре доля – обращение к суженому и 
синоним счастливой жизни; русск. ну что же – не судьба …). Когда говорят «нет доли 
(судьбы)», подразумевается не отсутствие таковой, а преследующая человека цепь не-
удач, бед, страданий, т.е. злая недоля (горе, лихо, злосчастие, кручина, нужда). Имлицит-
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но существующая бинарность концепта ДОЛЯ (СУДЬБА) сохраняется на ментальном 
уровне, несмотря на утрату языком соответствующих словесных противопоставлений 
типа доля – недоля, судный, несудный.

Выражения мати долю (укр.), иметь судьбу (русск.) означают – «быть счастливым». 
Связь понятия «доля» с понятием «счастье» генетически обусловлена. По мнению Макса 
Фасмера, в структуре праславянского *sъčęstьje выделяются др.-инд. корни *su- «хоро-
ший» и *čęstь- «часть», то есть счастье – «хороший удел; хорошая часть, доля» (ср. 
цслав. съчzстьнъ «причастный»). Поддерживает эту позицию и Э. Бернекер, который 
считает, что первичное значение слова счастье – «доля, совместное участие» (Фасмер 
ІІІ, 816). В структуре общеславянской лексемы счастье выделяют приставку с- в значе-
нии «хороший», корень часть- в значении «часть, доля» и суффикс -j-. Таким образом, 
счастье первоначально означало «хорошая часть, доля» и было тесно концептуально 
связано с представлением доли (судьбы). Счастье понималось как более предсказуемый 
и управляемый процесс, чем судьба.

Трансформация конкретного значения «часть, кусок» в абстрактное значение «судь-
ба» происходит позже. Тогда же возникает поляризация его сакральных и профанных 
смыслов. В значении «судьба» слово доля попадает в славянские языки, по-видимому, 
через греческие религиозные тексты и в связи с этим развивает свою семантическую ам-
бивалетность. Полярность основных компонентов содержания концепта обусловлена не-
однозначностью понимания судьбы в жизни человека. Формирование значения «судьба» 
у слова доля связано с мотивом раздела благосостояния (вначале богом) на части, опреде-
ленные доли. Метафорический дележ участи конкретизируется делением материальных 
благ (прежде всего, земли как основного источника жизни) и таким образом большая 
часть информационного поля концепта ДОЛЯ отражает бытийные материальные пред-
ставления человека о своей судьбе.

Это последовательно отражено в старобелорусском языке, где полисемант доля имел 
следующие значения: 1) «часть (земли, имущества)», 2) принадлежащая часть имуще-
ства (ср. дати зъ доли «предоставить право на пользование частью имущества или дохо-
да», достатися въ доли «получить часть имущества»), 3) вид подати с арендаторов зем-
ли, 4) участок земли, арендованный дольником, 5) судьба. В дальнейшем основной поток 
словообразовательных инноваций с корнем дол- «направляется» в мирское русло и отра-
жает понятия, связанные с разделом земли, имущества: дол(ь)никъ (уменьш. дольничокъ) 
1) арендатор земли, отдающий определенную долю своего дохода» (ср. дольные люди); 
2) человек, имеющий долю в чем-небудь; дольница (дольчица) «часть (земли, имущества, 
дохода)» (ГСБМ VIII, 268–271). Результат десакрализации понятия «доля» – «разрыв» 
информационно целостного поля, включавшего понятие «суд» (в значении высший суд, 
Божий суд), его производное – «судьба» и понятие «часть». Таким образом, в активной 
зоне концепта, номинированного словом доля, функционируют компоненты, связанные 
с представлением раздела общих благ (существенный перевес имеют материальные, фи-
зические блага), а компоненты, отражающие понятие «суд» переходят в менее активную 
зону и реализуют свои смыслы как приращения к семантике понятия «доля» («часть»).

Кроме слова доля, белорусы используют для обозначения понятия «судьба» слово 
лëс (зафиксировано с ХVI в.). «Этимологический словарь белорусского языка» объяс-
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няет лексему лëс в значениях «судьба, условия существования», «совпадение обстоя-
тельств, случайностей» как заимствование los из ст.-польск. языка (< из ст.-верх.-нем. 
lōs в значении «судьба, предназначение») (ЭСБМ V, 301). В народной речи лëсы (смарг.) 
означает «листочки с номерами, которые вытягиваются при жеребьевке», ср. гродн. лëсы 
на кій мераць «делать выбор» (Там же). Последние примеры свидетельствуют о жела-
тельности представления судьбы в наивной картине мира как того, что можно изменить, 
измерить, сформировать, подчинить своей воле, выбрать. Игровой элемент процесса 
жеребьевки отражает архаичные представления о судьбе как жребии (мотив выбора). 
Др.-русск. слово жеребеи вначале имело значения «кусочек (чаще металла)», «резной 
образец», далее – «жребий» (метати жеребии), «участь», «удел», «земельный участок» 
(ср. ст.-слав. жрэбии, укр. жереб, болг. жребие, сербохорв. брити «резать, брить», брôj 
«число» и т.д.) и связано со многими индоевропейскими формами в значении «резать, 
делать зарубки» (СлДРЯ ІІІ, 250; Фасмер ІІ, 48).

Концепт СУДЬБА (ДОЛЯ) как и все ахронические базовые культурные концепты це-
лостно амбивалентен, так как изначально структурно является семантическим биномом. 
Национальная специфика информационного поля лингвокультурного концепта СУДЬБА 
отражена в истории развития его вербализаторов. Моделирование смысловой реализа-
ции концепта с помощью описания его доминантных признаков, репрезентированных 
ключевыми концептообразующими номинациями русск. судьба, укр. доля, блр. доля, 
лëс, показало, что влияние внутренней формы слов оказало определенное воздействие 
на формирование информационного поля данного ментального образования сознания. 
Мотивы подчинения и неподчинения, воли и неволи, добра и зла, счастья и несчастья 
розвивались в соответствии с семантическим полем слов судьба и доля. Сформировав-
шееся различное ассоциативное окружение вокруг корней суд- и дол- определило от-
ношение к судьбе как к приговору, року, фатуму, где человек мыслился как приговорен-
ный, осужденный, к доле – как к управляемому процессу, части (земной, физической) 
жизни, фортуне, где человек может заслужить свою долю благ, проявив определенную 
степень свободы. Как справедливо замечает професор В.И. Кононенко: «… українська 
доля більш «м’яка», вона пов’язана з поняттями не лише зла, але й добра …» [6: 197].

В данном направлении перспективен психолингвистический анализ ассоциативного 
поля концепта СУДЬБА в сознании носителей современных восточнославянских язы-
ков. Результаты такого рода исследования помогут сопоставить ментальные компонен-
ты диахроничного и соответствующего синхроничного концептов с целью определения 
их качественного различия, а также подтвердить или опровергнуть наши рассуждения 
о формировании информационных полей концептов СУДЬБА (русск.) и аналогичного 
ДОЛЯ (укр, блр.), отличия которых зависели от закрепления разных по семантике лексем 
судьба и доля в качестве ключевых концептообразующих номинаций.
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Микитка І.С.

(Львів, Україна)

фраЗеоЛогічні одиниці – поЗначеннЯ  
наЗв тварин у СучаСній німецЬКій мові

Стаття присвячена розгляду фразеологічних одиниць з компонентом назви тварин 
як пізнавально-інформативних одиниць. Проводиться аналіз утворення та видозміни 
досліджуваних фразеологічних одиниць. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, анімалізми, пізнавально-інформативна 
функція, образність.

Статья посвящена рассмотрению фразеологических единиц с компонентом назва-
ния животных как познавательно-информативных единиц. Проводится анализ возник-
новения и видоизменения исследуемых фразеологических единиц. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, анимализмы, познавательно-информа-
тивная функция, образность.

The article deals with some phraseological units with a component of animal names as 
cognitive informative units. Formation and modification of these phraseological units are ana-
lyzed.

Key words: phraseological unit, animalism, cognitive informative function, figurativeness.
 
Фразеологічні одиниці (ФО) як особливі мовні знаки належать до складних явищ 

мови, вони найвиразніше передають дух і красу мови. Для проникнення в сутність цього 
мовного феномена необхідний комплексний підхід, який враховував би дані різних дис-
циплін, адже компонентний склад, семантика, морфологічні та синтаксичні властивості 
ФО складні і цікаві тим, що вони є яскравим прикладом живого розвитку фразеологічної 
підсистеми мови.

Актуальність проблеми ФО на позначення назв тварин у сучасній німецькій мові 
зумовлена необхідністю комплексного дослідження фразеологічної номінації, під якою в 
сучасній мовознавчій науці розуміють найменування сутностей матеріального та ідеаль-
ного порядку з використанням вже наявних у мові засобів, які зазнали повного або част-
кового переосмислення. Необхідно також виявити регулярні та специфічні властивості 
виникнення, формування та розвитку ФО на позначення назв тварин та роль компонента 
у формуванні цілісного та фразеологічного значення. 

 Компоненти ФО є словами вільного вжитку і набувають у складі ФО іншого значен-
ня, серед них анімалізми Aal, Bär, Esel, Gaul, Kalb, Hahn та інші. Утворення ФО, станов-
©  Микитка І.С., 2011
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лення їх форми та змісту – процес складний, який передбачає семантичну та граматичну 
переорієнтацію висхідного словосполучення та слів, які входять до його складу.

Аналіз ФО на позначення назв тварин допоможе дослідити їх семантику в парадиг-
матичній та синтагматичній площинах, що вивчають формування та розвиток ФО на 
засадах синхронно – діахронного підходу.

Розглянемо приклади.
1. den Aal beim Schwanzе fassen – досл. ухопити в’юна за хвіст, розм. починати 

справу не з того кінця, братися за неможливе, хапати чорта за хвіст [1:26].
Як пояснюють словники, вираз відповідає латинському anquillam cauda teues, тобто 

ти не повинен довіряти людям, він відомий ще з часів середньовіччя. У німецькій мові 
цей вираз був дуже розповсюдженим, наприклад у німецького містика Зензе: „Swer den 
... al bei dem sweif wil haben und ein heiliges leben mit lawkeit wil an vahen, der wirt in 
beiden betrogen“ [2:16], a у 1566 р. у Гартнера: „Non tenet anquillam, qui per caudam tenet 
illam. Wer einen Aal bey dem Schwantz, dem bleibt er weder halb noch gantz“ [3:59]. Часто 
вживав цей вираз і Мартін Лютер: „Er (der Kardinal Cajetan) dachte, er hefte mich in den 
klappen, so hat er ahl bey dem schwantze. Aber ich besorge, ich werde zuletzt den ahl bey 
dem schwantze nicht halten, so ringet und dringet er sich zu drehen“ [3: 293-295]. 

Слід зазначити, що вище згаданий вираз часто зустрічався і в діалектах німецької 
мови: He krigt den Aal binen Steertier will einen Vortheil ernaschen und fängt es unrecht an 
[3:10]. Він вживався також у англійській, французькій та нідерландській мовах.

Образ слизького в’юна, отже, був відомий ще з античних часів, але уже в середні 
віки мова йшла не про самого в’юна, а про його хвіст. І неможливо встановити, що було 
в реальності, тому що у французькій та італійській мовах була відома його латинська 
інтерпретація: Qui tenet anquillam per caudam, non habet illam. У французькій мові: Qui 
prend l’anquille par la quene еt la femme par la parole, peut dire quil ne tient, в англійській 
мові: There is as much of his world as of a wet eel by the tail.

Пізніше у німецькій мові виникло ще одне прислів’я: Wer den Aal hält beim Schwanz, 
dem bleibt er weder halb noch ganz – хто береться за справу не з того кінця, у того нічого 
не вийде, а також новий варіант: etwas/ ein Pferd am/ beim Schwanz aufzäumen (oder den 
Aal beim Schwanz fassen) - починати справу не з того кінця, ставити віз перед конем 
[1:27].

У першому випадку ми маємо утворення нової ФО шляхом розширення компонент-
ного складу, а в другому випадку йдеться про утворення фразеологічного варіанта. Фра-
зеологи Гаврись В.І., Пророченко О.П., Телія В.М., Кунін О.В. називають фразеологічні 
варіанти зворотами, які семантично повністю збігаються, але не торкаються внутрішньої 
організації висхідної ФО [4:295; 5:43; 6:121; 7:95]. Варіанти ФО – це різновиди ФО, 
тотожні одна одній за якістю значень, стилістичними і синтаксичними функціями при 
частковій відмінності в лексичному складі.

 На основі висхідної ФО виникло ще одне прислів’я: Er/es ist zu halten wie ein Aal 
beim Schwanze und ein Weib beim Worte – він тримається так, як в’юн за хвіст, а жінка 
за слово. У даному випадку йдеться про проблему образності. Відомо, що розв’язання 
проблеми образності (метафоричності) має першорядне значення для осмислення се-
мантичної сутності ФО, дослідниками цього питання були Мокієнко В.М., Назарян А.Г. 
та ін. Для фразеології важливим є визначення образності, оскільки вона є здатністю 
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утворювати різні значення структурно-семантичних груп фразеологізмів [8:132; 9:49].
2. jemandem einen Bären aufbinden – розказувати комусь казки, небилиці; обманю-

вати когось. Словники пояснюють, що раніше був дуже поширеним вираз einen Bären 
anbinden, наприклад у 17 столітті. Дана ФО мала значення мати борги у якому-не-
будь торгівельному закладі. А в наш час відбулося злиття цієї ФО з фо von jemandem 
aufbinden. Компонент Bär, як свідчать словники, взято з середньоверхньонімецького ber 
зі значенням Last. Сучасна ФО має значення розповідати кому-небудь неправдоподібні 
історії; обдурювати когось [1:186].

Досліджувана фо jemandem einen Bären aufbinden розширила свій лексичний 
склад та свою семантику і видозмінилася у ФО sich einen Bären aufbinden lassen- повіри-
ти якій-небудь нісенітниці, а звідси також у ФО etwas aufbinden, jemandem einen Bären, 
eine Lüge, ein Märchen aufbinden – морочити комусь голову; розповідати нісенітниці.

 Після 1945 р., тобто після ІІ-ї Світової війни, у місті Лейпціг виникла нова ФО 
jemandem einen Russen aufbinden – повірити у щось нездійсненне, компонент Bär сим-
волізує Росію.

Основним продуктивним семантичним перетворенням є метафоричне перетворення 
найменування, яке сприяє семантичному оновленню компонентів ФО, появі нового зна-
чення та мотивації цього значення.

Порівняння як показник фразеологічності базується на змістовому відношенні поді-
бності (розбіжності) між денотатом нових мовних одиниць, специфіка якого полягає в 
його семантиці й образно – відображувальній функції.

Отже, образна природа досліджуваних ФО з компонентом назви тварин розглядаєть-
ся як сигнально-інформаційна, оскільки ці ФО є мовними пам’ятками суспільної думки, 
історичною пам’яттю німецького народу. 
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 (Львів, Україна)
 

мовЛеннЄвий етиКет моЛодих ноСіїв поЛЬСЬКої мови 
(на прикладі учнів суботньо-недільних шкіл Львівщини)

У статті проаналізовано найчастотніші відхилення на рівні актів мовленнєвого 
етикету, зареєстровані в польськомовному дискурсі учнів, які декларують польське по-
ходження та навчаються в польських суботньо-недільних школах Львівщини. Звернено 
увагу передусім на форми звертання до старших осіб, з якими досліджувані найчастіше 
спілкуються польською мовою. Представлено особливості етикетних формул привітан-
ня та побажання. З’ясовано, що зареєстровані відхилення є наслідком недостатньої 
соціолінгвістичної компетенції та інтерференційних процесів. 

Ключові слова: мовленнєвий етикет, адресативний зворот, особливість, загально-
польська норма, соціолінгвістична компетенція, інтерференція.

В статье проанализированы наиболее частые отклонения на уровне актов речево-
го этикета, зарегистрированные в польскоязычном дискурсе учеников, которые декла-
рируют польское происхождение и обучаются в польских субботне-воскресных школах 
Львовщины. Обращено внимание, прежде всего, на формы обращения к старшим лицам, 
с которыми ученики чаще общаются на польском языке. Представлены особенности 
этикетных формул приветствия и пожелания. Выяснено, что зарегистрированные от-
клонения являются следствием недостаточной социолингвистической компетенции и 
интерференционных процессов. 

Ключевые слова: речевой этикет, адресативное выражение, особенность, обще-
польская норма, социолингвистическая компетенция, интерференция.

The most often deviations on the level of speech etiquette, registered in the discourse of 
Polishspeaking pupils attending Polish Saturday Sunday schools in Lviv region are analysed 
in the article. Attention is paid primarily to the forms of address to older people to whom the 
subjects often speak Polish. The peculiarities of etiquette formulas of greetings and wishes are 
presented. It was learnt that the registered deviations are consequences of interference pro-
cesses and lack of sociolinguistic competence.

Keywords: speech etiquette, addresseetive phrase, peculiarity, the general Polish language 
norm, sociolinguistic competence, interference.

Термін „комунікативна компетенція”, запропонований Хаймсом, неодноразово був 
предметом зацікавлення та дискусій українських та зарубіжних науковців. Це поняття 
©  Зелінська М.З., 2011
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заслуговує, на нашу думку, на особливу увагу з огляду на його важливість в процесі 
комунікації. Саме в комунікації відбувається реалізація намірів мовців, „[...] в комуніка-
ції як дискурсі, де виявляється „здоровий” практичний розум (глузд) людини, індивіди 
можуть спільно обговорювати, обґрунтовувати й інститувати різноманітні норми та цін-
ності співжиття, доходити порозуміння у сучасному складному, насиченому взаємопро-
тилежними дискурсами суспільстві” [1: 52]. Безперечно, невід’ємним елементом кому-
нікації є етикетні формули, фрази. Саме вони, як стверджує Ф.С. Бацевич, є важливою 
складовою комунікативної компетенції; “знання їх – показник високого рівня володіння 
мовою” [2: 200]. Від рівня їх опанування залежить успіх комунікації, адже „[...] ввіч-
ливість – це вид діалогу, наша ввічлива поведінка є ефективніша (і загалом має сенс) 
тоді, коли співрозмовник відповідним чином на неї реагує” [3: 283]. Мовленнєвий етикет 
поляків уже доволі глибоко досліджено в польському мовознавстві, на сьогодні чи не 
найбільш відомими є праці М. Марц’янік, котра, серед іншого, запропонувала класифі-
кацію формул етикету і виділила, наприклад, привітання, прощання, подяку, побажання, 
вітання (з якоїсь нагоди), співчуття і т.д. [4: 66 – 67]. Загалом, акти мовленнєвого етикету 
цікаві з граматичного, прагматичного та соціолінгвістичного погляду.

Цікавою, на нашу думку, та досі недослідженою є мовленнєва поведінка білінгвів 
на рівні етикету, особливо якщо йдеться про споріднені мови, такі, наприклад, як укра-
їнська та польська, а зокрема акти звертання, привітання та побажання. Нам невідомі 
дослідження, присвячені регіональним особливостям мовленнєвого етикету молодих 
носіїв цих мов1. Саме тому ставимо собі за мету дослідити специфіку актів мовленнє-
вого етикету осіб, які декларують польське походження і навчаються в польських су-
ботньо-недільних школах Львівщини. Спільною рисою досліджуваних є те, що всі вони 
здебільшого опанували польську мову в процесі соціалізації, її знання почерпнули від 
свого найближчого оточення. Завдання полягає в представленні отриманих методом 
анкетування і занотованих на основі живого спілкування прикладів актів учнівського 
мовленнєвого етикету, які непритаманні нормам загальнопольської мови та з’ясування 
можливих причини виникнення відхилень від загальнопольської норми. Особливість 
реалізованих у регіолекті актів мовленнєвого етикету полягає в тому, що вони не лише 
суперечать загальнопольській нормі, а й водночас можуть бути причиною комунікатив-
них невдач носіїв регіолекту в спілкуванні з носіями польської мови з етнічної Польщі. 
У статті обмежуємося описом найбільш частотних особливостей на рівні актів мовлен-
нєвого етикету, які вдалося зареєструвати в польськомовному дискурсі учнів польських 
шкіл. об’єктом нашого дослідження є акти мовленнєвого етикету учнів польських шкіл, 
предметом – регіональні особливості цих актів порівняно із загальнопольською нор-
мою. Джерельною базою дослідження є тексти усного мовлення учнів та дані, отримані 
за допомогою анкетування2. Анкетуванням охоплено 50 осіб. Щодо усних висловлювань, 

1Щоправда, на труднощі соціолінгвістичної диференціації польських форм звертання українця-
ми, які вивчають польську мову як іноземну, вказувала А. Кравчук [5; 6]. 

2Загалом опрацьована нами анкета складається з двох основних частин, в одній з них запропо-
новано 12 ситуаційних контекстів (напр.: формули вітання, привітання співрозмовника з якоїсь на-
годи, звертання до старших відповідно до їх позиції в суспільстві), до кожного з яких слід вибрати 
відповідний варіант висловлювання, при цьому три з них представлені у вигляді готових відповідей, 
останнє ж дає можливість вписати власний варіант. 
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то кількість респондентів є значно більшою і вагається в межах 200 – 250 осіб. Загалом 
зареєстровано близько 400 прикладів, які походять здебільшого зі спонтанного учнів-
ського мовлення.

Аналіз етикетних формул, зареєстрованих у польськомовному дискурсі учнів розпо-
чнемо від форм звертання. Адже, як пише Алла Кравчук, ”оскільки саме акт звертання 
до адресата зазвичай розпочинає мовний контакт, то власне від вдалого вибору форми 
його вираження може залежати перебіг контакту в цілому” [6: 43]. Відмінності між за-
гальнопольською нормою і мовленням учнів польського походження проявляються в 
адресативних зворотах до старших осіб з-поза кола родини, з якими досліджувані спіл-
куються польською мовою, як наприклад учителя, директора польської школи, духовних 
осіб та ін. 

У польській мові однією прийнятною формою звертання як до директора, так і до 
завуча школи є конструкція pan/pani dyrektor. У польському мовленні досліджуваних 
доволі частотною, а інколи і єдиною (що підтверджують наші спостереження) є форма 
звертання на кшталт pan/pani + ім’я (напр.: Pani Krystyno, czy w następną sobotę idziemy 
do szkoły? зам. pani dyrektor, czy ...; pani Ireno, ja już napisała зам. pani dyrektor, ...), яка 
в загальнопольській мові має доволі обмежене коло застосування і зводиться до вико-
ристання в ситуації, коли: адресатом є особа молодша (а то й набагато молодша) від 
адресанта; коли адресатом є особа нижча в службовій ієрархії від адресанта, тобто йому 
підвладна; коли між мовцями приблизно того самого віку близькі приязні стосунки, але 
з якихось причин вони не переходять на „ty” [6: 46]. Найймовірніше у свідомості учнів 
існує переконання в універсальності вище згаданого польського адресативного звороту. 

 Припускаємо, що переконання в необхідності уживання імені (чи імені та прізвища) 
із „стереотипно” польськими займенниками pan/pani є причиною того, що в поодиноких 
ситуаціях учні вважають, що відповідною конструкцією в ситуації, коли слід представи-
тися, є структура pan/pani + (прізвище) ім’я, як напр.: Nazywam się pani Anna, jestem 
pani Anna Kowalska (зам. nazywam się Anna, jestem Anna Kowalska). 

 Якщо йдеться про спосіб, в який досліджувані представляються, то тут впадає у 
вічі одна особливість. У польській культурі після формул nazywam się чи jestem слідує 
ім’я, а потім прізвище (напр.: Nazywam się Jolanta Malinowska). Однак, часто, представ-
ляючись, молоді носії польської мови в Україні на першому місці уміщують прізвище, а 
згодом – ім’я, згідно із усталеною східнослов’янською традицією. Цей спосіб представ-
лення може бути причиною неправильної “ідентифікації”. 

 Якщо ж йдеться про звертання в польськомовному дискурсі досліджуваних учнів 
до вчителя, то, судячи з відповідей на запитання анкети, половина з них переконана, що 
відповідною в цій ситуації є форма pani nauczycielko. Дані анкетування підтверджу-
ють і усні висловлювання учнів, як напр.: Dzień dobry pani nauczycielko; szanowna pani 
nauczycielko z okazji Dnia Nauczyciela życze Pani wszystkiego najlepszego3; przepraszam, 
poproszę pana nauczyciela powtórzyć. Однак тут слід наголосити на тому, що в польській 
мові назва професії далеко не завжди може використовуватися в адресативному звороті. 
Саме до таких належить назва nauczyciel4. Що стосується загальноприйнятих зворотів 

3 Приклади учнівського писемного мовлення подаємо в оригінальній графічній формі.
4 Варто, однак, зазначити, що форма звертання pani nauczycielko трапляється і в мовленні учнів 

початкових класів Польщі, проте вона не є нормативною.
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в польських закладах освіти (тут беремо до уваги початкову школу та гімназію), то тут 
функціонує форма звертання до вчителя proszę pana, proszę pani (як напр.: Dzień dobry 
pani; proszę pani, czy ...). 

 Доволі поширеною, якщо йдеться про звернення до адресата, у ролі якого виступає 
вчитель, є форма звертання pan/pani + ім’я, що, як уже зазначалося, суперечить прави-
лам польського мовленнєвого етикету, напр.: Pani Oksano, można wyjść? Pani Ola, ja nie 
mogłam przyjść, bo była chora. 

 Іншою формою звертання до старшої від себе особи, а зокрема й учителя, яка хоча і 
не так часто трапляється у польськомовному дискурсі учнів, проте варта, на нашу думку 
уваги, є формула звертання на кшталт: Czy pani Danuta wie, że ...? Czy pani Marysia może 
powtórzyć? (зам. Czy pani wie, że ...? Czy pani może powtórzyć?). Цей зворот у мовлен-
ні учнів виконує функцію безпосереднього звертання до адресата. Вживання у функції 
адресативних зворотів структур pani + ім’я + дієслово в 3 ос. одн. може бути причиною 
нерозуміння адресатом, про яку саме третю особу йдеться мовцеві і до кого скерова-
ний мовленнєвий акт. Вирішальним тут є ситуаційний контекст. Як стверджує Ромуальд 
Гуща, “Власне ім’я має, як правило, у польському реченні вартість третьої особи” [цит. 
за 7: 143]. Окрім цього, носії польської мови можуть сприйняти конструкції такого типу 
як іронічне висловлювання чи адресований до них докір. 

 Варто також згадати і таке поширене явище в польському мовленні молодих білінг-
вів, як формулювання висловлювання до старших за допомогою дієслова або дієслова 
і займенника в 2 ос. мн., як напр.: Obiecaliście, że będziemy dzisiaj ogłądać film; dajcie 
jeszcze nam pilkę; wy mówiliście, że...; czy wy możecie napisać to słowo na tablicy? Правила 
польського етикету вимагають у звертанні в офіційних контактах уживання пошанних 
займенників panie, panowie, państwo, які поєднуються із дієсловом у 3 ос. мн., а в менш 
офіційній ситуації – у 2 ос. мн. Щодо займенника wy (чи дієслова в 2 ос. мн.), то коло 
його застосування при звертанні до одиничного адресата є доволі обмежене (напр., за-
лишки таких форм збереглися в деяких діалектах). Й. Мендельська, аналізуючи особли-
вості польського мовлення періодичних видань журналу „Kobieta Radziecka” (за 90-ті 
роки минулого століття), який виходив в Литовській Республіці, трактує форми звер-
тання в 2 ос. мн. як порушення стилістичних норм. Як пише дослідниця, уживання цієї 
форми обмежувалося у загальнопольській мові до партійного жаргону [8: 273]. 

 В духовній спільноті прийнятні свої способи титулування, які підпорядковані пев-
ному поділові [див. напр. 3: 300 – 304]. До римо-католицького священнослужителя при-
йнято в польській традиції звертатися proszę księdza. Згідно з даними анкетування, 
половина учнів переконана, що відповідною формою звертання до адресата-ксьондза 
є форма ojcze. Ця адресативна форма загалом функціонує в звертанні до духовенства, 
однак обмежується до звертання до монахів, напр.: ojcze чи proszę ojca. Використан-
ня учнями адресативної форми звертання ojcze у мовленнєвому акті, адресатом якої є 
ксьондз, схиляє нас до думки, що цей зворот підтримується адресативним звичаєм, при-
йнятним в україномовній духовній спільноті, де функціонує форма звертання до священ-
нослужителя отче. 

 Особливістю мовлення учнів польського походження є і звертання до римо-като-
лицького священика за допомогою дієслова в 2 ос. мн., якому передує властивий адреса-
тивний зворот, як напр.: Proszę księdza, siadajcie proszę; proszę księdza, możecie dać nam 
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te książki? Загальнопольська норма вимагає уживання після адресативної формули лек-
семи ksiądz та дієслова у формі 3 ос. одн. (напр.: Proszę księdza, niech ksiądz siada; proszę 
księdza, czy ksiądz może dać nam te książki?). Безперечно, частотне уживання дієслова або 
займенника і дієслова в 2 ос. мн. до старшої особи в польськомовному дискурсі молодих 
носіїв регіолекту підтримується східнослов’янською етикетною традицією. Уникнути 
впливу цієї форми звертання, проживаючи в домінантному оточенні україномовного се-
редовища, доволі важко. 

 У межах актів мовленнєвого етикету спостерігаємо також акти привітань та поба-
жань. Наприклад, якщо йдеться про акт побажання, то причиною неуспішної комуні-
кативної ситуації може бути реакція на чхання іншої особи. Чверть анкетованих пере-
конана, що доречним у цій ситуації є зворот bądź zdrów (пор. укр. будь здоровий), у той 
час як загальнопольська норма вимагає конструкції na zdrowie. Натомість вислови bądź 
zdrów, bywaj zdrów можуть бути ужиті в сучасній польській мові як елемент, який су-
проводжує акт прощання. Проте навіть у такій функції вони вживаються доволі рідко і є 
соціолінгвістично обмеженими: їх здебільшого використовують представники старшого 
покоління, які звертаються один до одного в другій особі однини. 

 Доволі часто учні мають труднощі із творенням тексту побажання від’їжджаючим 
вдалої подорожі (щасливої дороги). У загальнопольській мові функціонують два ети-
кетні звороти szerokiej drogi та szczęśliwej drogi/podróży. При цьому частішою є перша 
з них. Уживання ж другої зводиться здебільшого до побажання вдалої подорожі тим, хто 
від’їжджає залізничним, морським чи повітряним транспортом. Особам, що подорожу-
ють автомобілем, автобусом поляки переважно бажають szerokiej drogi. Неусвідомлення 
або незнання цієї особливості є причиною вживання виключно кальки з української мови 
szczęśliwej drogi (пор. укр. щасливої дороги). 

 Серед привітальних формул слід теж згадати привітання з нагоди нового року. На 
думку учнів, властивим привітальним зворотом є Z Nowym Rokiem, який є структурною 
калькою з української мови (пор. укр. З Новим роком). У польській мові загальноприйня-
тою привітальною формулою з цієї нагоди є Szczęśliwego Nowego Roku. 

Особливості польськомовного дискурсу учнів на рівні актів мовленнєвого етикету 
проявляються і у способах вітання співрозмовника з якоїсь нагоди, вдалої реалізації 
якихось намірів, планів. Доволі частим (більша частина анкетованих), що також під-
тверджує аналіз автентичного усного мовлення, є вживання семантичних запозичень з 
української мови witam, pozdrawiam (пор. укр. вітаю, поздоровляю), як напр.: No, to 
witam cię (з нагоди вдало складеного іспиту); Pani Krystyno, witam was ze świętem Dnia 
Nauczyciela; pozdrawiamy z urodzinami; pozdrawiam was (здобуття призових місць на 
конкурсі). Дієслово witać у загальнопольській мові виконує функцію акту вітання при 
зустрічі5. Щодо дієслова pozdrawiać, то воно служить для передавання комусь вітань за 
чиїмсь посередництвом (напр.: Pozdrów ode mnie mamę) чи як етикетна формула (в нео-
фіційній ситуації) завершення листа (напр.: Pozdrawiam, Anna). Pozdrawiać (kogoś) мож-
на на вербальному чи невербальному рівні (жести) при зустрічі. Вітання з якоїсь нагоди, 

5Загалом ця етикетна формула привітання уживається (повинна бути ужита) особою, яка займає 
вищу позицію в суспільстві стосовно тієї, що є на нижчому щаблі суспільної ієрархії чи старшою 
до молодшої, але не навпаки. У сучасному молодіжному мовленні в Польщі це правило вже пере-
важно неактуальне.
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успіху в певних справах в польській мові виражається за допомогою форм gratulacje 
(moje gratulacje), дієслова gratulować чи вітальної формули wszystkiego najlepszego z 
... (напр.: moje gratulacje (складений іспит), wszystkiego najlepszego z okazji zakończenia 
roku szkolnego (urodzin), gratuluję), але недоречними та незрозумілими для адресата тут є 
дієслова witać чи pozdrawiać. 

 Проаналізований матеріал засвідчує, що відмінності від загальнопольської мови 
на рівні мовленнєвого етикету носіїв досліджуваного регіолекту стосуються передусім 
адресативних зворотів у комунікації з-поза кола родини. Серед типових відхилень від 
загальнопольської мови можемо виділити форми звертання до вчителів та директора 
польської школи на pan/pani + ім’я, висловлювання адресовані до вчителів pan/pani + 
nauczycielko, а також уживання дієслова в 2 ос. мн. (із займенником або без нього). Тра-
пляються в польськомовному дискурсі учнів суботньо-недільних шкіл відхилення від 
норм польського мовленнєвого етикету у формах звертання до духовних осіб, способах 
представлення і формулах вітання та побажання. Припускаємо, що всі вище згадані ети-
кетні формули є свідченням недостатньої соціолінгвістичної компетенції, яка підтриму-
ється інтерференцією української мови.
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идеографичеСКий анаЛиЗ фраЗеоЛогичеСКих  
единиц Со Значением “реЛевантноСтЬ / нереЛевантноСтЬ 

вЫСКаЗЫваниЯ” в Современном турецКом ЯЗЫКе

Стаття присвячена вивченню фразеологічних одиниць турецької мови зі значен-
ням “релевантність/нерелевантність висловлювання”, яке відіграє важливу роль у сві-
домості турецького етносу. У даному науковому дослідженні зазначені фразеологізми 
аналізуються у відповідності до ідеографічних мікрогруп, які відображають понятійні 
сфери висловлювання.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, релевантність/нерелевантність висловлю-
вання, ідеографічна група.

Статья посвящена изучению фразеологических единиц турецкого языка со значени-
ем “релевантность/нерелевантность высказывания”, которое играет важную роль в 
сознании турецкого этноса. В данном научном исследовании указанные фразеологизмы 
анализируются по идеографическим микрогруппам, отражающим понятийные сферы 
высказывания. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, релевантность/нерелевантность вы-
сказывания, идеографическая группа. 

The article is devoted to study of the phraseological units in the Turkish language, mean-
ing “the relevance/irrelevance of the utterance”, which plays an important role in the minds of 
the Turkish ethnicity. In this research these phraseological units are analyzed according to the 
ideographic microgroups, reflecting the conceptual scope of the utterance.

Key words: phraseological unit, the relevance/irrelevance of the utterance, the ideograph-
ic group.

Фразеологические единицы являются лингвокультурологическим феноменом. В 
рамках изучения языковых картин мира акцент на исследовании их идеографических 
значений приобретает особое значение. И в то время, когда фразеологические фонды 
украинского и русского языка были описаны с этой точки зрения достаточно глубоко 
и охватывают самые разнообразные сферы фразеологии указанных языков, и уже даже 
стали основой для создания первых фразеологических тематических и идеографических 
словарей (О.С. Баранов, Т.В. Козлова, Ю.Ф. Прадид, Ю.В. Федосов), то фразеологизмы 
редких для нашего географического пространства языков изучены неравномерно, отча-
сти, присутствуют лакуны изученности тех или иных идеографических групп.

В частности, неизученными являются фразеологические единицы современного ту-
рецкого языка со значением речевой деятельности не только в украинской, но и в россий-
ской лингвистической тюркологии. При этом фразеологическая микросистема “речевая 
деятельность” башкирского языка, относящегося к кипчакской подгруппе тюркской язы-
ковой группы, описана в сравнении с аналогичной группой паремий английского языка 
©  Миниахметова Э.Х., 2011
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(Р.А. Латыпова). В связи с этим данное исследование по фразеологическим единицам 
турецкого языка, выражающим релевантность/нерелевантность, характеризируется на-
учной новизной. 

актуальность исследования определяется интересом мировой общественности к 
фразеологическому фонду разносистемных языков в рамках познания мышления и куль-
турного кода разных этносов. Изучение фразеологии со значением речевой деятельно-
сти и, в частности, релевантности/нерелевантности играет важную роль в формировании 
взаимопонимания между двумя народами. Релевантность языковых единиц была пред-
метом исследования диссертации Г.Е. Поповой. 

Г.Е. Попова отмечает, что релевантность, будучи универсальной категорией грамма-
тики речи, реализуется посредством особых языковых и речевых форм в отдельных язы-
ках [6]. Одним из видов указанных речевых форм являются фразеологические единицы. 

объектом данного исследования являются идеографические группы фразеологи-
ческих единиц со значением релевантности/нерелевантности выражения. материа-
лом данного исследования является картотека фразеологических единиц из “Словаря 
турецких фразеологизмов” под редакцией Юсуфа Зия Бахадынлы, “Словаря пословиц 
и фразеологизмов” под редакцией Омера Асым Аксоя, “Фразеологизмов, пословиц и 
афоризмов для начальных школ” под редакцией Хайреттина Парлакйылдыза, “Турец-
кого словаря с примерами”, “Турецкого словаря” в двух томах, а также некоторая часть 
турецких фразеологизмов, содержащихся в “Большом турецко-русском словаре”. Кроме 
того, примеры по применению турецких фразеологизмов рассматриваемой группы были 
предоставлены непосредственно информантом [Чаглаян Йылмаз, 32 года, г. Стамбул, 
высшее филологическое образование].

целью данного исследования является описание особенностей идеографической 
группы турецких фразеологизмов со значением релевантности/нерелевантности выска-
зывания. Достижение указанной цели требует комплексного решения таких задач: 

1) выделение идеографических микрогрупп в массиве изучаемых фразеологизмов; 
2) характеристика значений фразеологических синонимов, входящих в одну микро-

группу;
3) определение роли релевантности и нерелевантности высказывания в сознании ту-

рецкого этноса.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 

метод семантической идентификации фразеологизмов, который позволил охарактеризо-
вать семантическую структуру и идеографический аспект фразеологизмов со значением 
релевантности/нерелевантности высказывания; статистический метод для определения 
количества фразеологических единиц выделенных микрогрупп. 

Идеографическую группу “релевантность высказывания” можно подразделить на 
четыре микрогруппы: 

1) соответствие теме: 
ağız kullanmak [7 (1: 44)] (досл. использовать рот) – “говорить, приняв вид, соответ-

ствующий цели высказывания”; 
tam üstüne basmak [7 (4: 2746)] (досл. наступить точно на него) – “сказать именно так, 

как нужно”, “попасть в самую точку”; 
2) договорённость (выражение логической точки зрения нескольких лиц): 
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ağızları uymak [8: 537] (досл. гармонировать – о ртах) – “сговориться”, “говорить 
одно и то же, хотя достоверность высказывания вызывает сомнение”; 

ağzına tükürmek [7 (1: 46)] (досл. плюнуть в рот) – “сговариваться с кем-нибудь о чём-
нибудь”, “договориться говорить одно и то же”; 

baş başa vermek [9: 27] (досл. дать – голова голове) – “совещаться”, “обмениваться 
мнениями”, “сговариваться”, “вместе обдумывать”; 

hep bir ağız olmak [7 (2: 1227)] (досл. говорить одним ртом) – “прийти к единому 
мнению” является практически синонимом к фразеологизмам ağız birliği etmek [10: 31] 
(досл. делать единство слова) или söz birliği etmek [11 (2: 1043)] (досл. делать единство 
слова) –“договориться”, “сговориться”, “столковаться”. Sınıf hep bir ağız olmuş, pikniğe 
gitmek için öğretmene ısrar ediyordu – “Группа пришла к единому мнению, настаивала 
учителю на том, чтобы пойти на пикник”. Bütün alacaklılar söz birliği etmiş gibi, peş peşe 
zavallı ihtiyarın kapısına dayanmıştı – “Все кредиторы словно сговорились, по очереди на-
ступали на несчастного старика”.

üç aşağı beş yukarı uyuşmak [8: 1088] (досл. столковаться – три вниз, пять наверх) – 
“договориться, идя на взаимные уступки (при сделке)”. Taraflar borçların faizi dışında her 
konuda üç aşağı beş yukarı uyuştular – “Стороны договорились по всем вопросам, идя на 
взаимные уступки, за исключением процента по долгам”. 

К данной микрогруппе относятся фразеологические единицы ağzı bir [8: 539] (досл. 
рот один), alan razı satan razı [8: 559] (досл. покупатель согласен, продавец согласен), 
dil birliği [9: 44] (досл. союз языка) и oy birliği [7 (3: 2193)] (досл. единство голосов), 
которые означают “в один голос”, “единодушно”, “согласованно”, “все согласны”, “еди-
ногласие”, “согласованность мнений”.

3) настойчивость: 
 ayağını berk basmak [8: 597] (досл. наступать ногами твёрдо) – “упираться”, “упор-

ствовать”, “настаивать на своём”, “противиться”, “упрямо гнуть своё (свою линию)”;
аyak diremek [9: 24] (досл. подпирать ногой) – “противиться”, “упорствовать”, “на-

стаивать на своем”, “настойчиво стоять на своих позициях”; 
dediği dedik, çaldığı düdük [8: 708] (досл. то, что он говорит, это слово; то, на чём 

играет, это свирель) – “диктует свою волю”, “вести (гнуть) свою линию”, “категоричен в 
своих высказываниях”, “несмотря ни на что настаивает на своем”;

sakalının altına girmek (birinin) [7 (4: 2415)] (досл. зайти под бороду) – “сблизившись 
с кем-либо, навязывать (внушать) ему своё мнение”. 

4) выражение своей собственной точки зрения:
hüküm vermek [7 (2: 1298)] (досл. дать решение) – “составлять мнение”, “высказывать 

суждение”, “судить о ком-либо или о чём-либо”; 
hava çalmak [7 (2: 1184)] (досл. наигрывать мелодию) – “находиться при собственном 

мнении”, “выдвинуть собственное, отличное от других мнение, соображение (о каждом 
из присутствующих)”.

Фразеологизмы аhkâm yürütmek (kesmek) [10: 33] (досл. выполнять (выписывать) 
распоряжение), akıl yürütmek [11 (1: 55)] (досл. пускать в ход ум), bahis yürütmek [7 (1: 
228)] (досл. высказывать суждение), fikir yürütmek [7 (2: 924)] (досл. пускать в ход идею) 
являются синонимами и в переводе на русский язык обозначают “выдвигать идею”, “вы-
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сказывать мысль”, “по любому вопросу высказывать свое мнение”, “высказывать свои 
соображения”, “высказать свою точку зрения”.

Всего рассмотрено 23 фразеологические единицы, характеризующие релевантность 
высказывания. Данные фразеологизмы поделены на 4 микрогруппы. В первой микро-
группе “соответствие теме” рассматривается 2 фразеологические единицы, одна из ко-
торых означает “говорить, приняв вид, соответствующий цели высказывания”, а другая 
– “сказать именно так, как нужно”, “попасть в самую точку”. Во второй микрогруппе 
“договорённость” содержится 11 фразеологических единиц, которые имеют значения 
“сговориться”, “договориться говорить одно и то же”, “совещаться”, “прийти к единому 
мнению”, “договориться, идя на взаимные уступки (при сделке)”. Третья микрогруппа 
“настойчивость” включает в себя 4 фразеологические единицы (ФЕ), имеющие такие 
значения, как “упираться”, “настаивать на своём”, “противиться”, “настойчиво стоять на 
своих позициях”, “диктовать свою волю”, “вести (гнуть) свою линию”, “сблизившись с 
кем-либо, навязывать (внушать) ему своё мнение”. В четвёртой микрогруппе “выраже-
ние своей собственной точки зрения” содержится 6 ФЕ, из которых 1 ФЕ используется со 
значением “составлять мнение”, “высказывать суждение”, 1 ФЕ обозначает “находиться 
при собственном мнении”, 4 ФЕ обозначают “выдвигать идею”, “высказывать мысль”, 
“по любому вопросу высказывать свое мнение”, “высказывать свои соображения”, “вы-
сказать свою точку зрения”. 

Группа “нерелевантность высказывания” подразделяется на пять микрогрупп:
1) выражение глупых идей, мыслей в связи с нежеланием мыслить и логически рас-

суждать, объединены качественным показателем характеристики речи: 
abuk sabuk konuşmak [12: 654] (досл. говорить совершенно бессвязно) – “бессвяз-

но говорить”, “болтать бессмыслицу”, “говорить глупости”, “бодягу разводить”, “нести 
(молоть) вздор (чепуху)”, “пороть чушь (ерунду, вздор, глупость, галиматью, ахинею)”; 

asma budamak [10: 69] (досл. подрезать виноград) – “говорить глупости”, “нести че-
пуху”, “городить вздор, ахинею, галиматью”; 

denli densiz söz söylemek [11 (1: 559)] (досл. говорить тактичные и нетактичные слова) 
– “говорить несообразное, глупости”, “городить чушь, ерунду, вздор, ахинею, галима-
тью”, “нести всякую чепуху”; 

hangi keşişin öldüğünden haberi yok; “vay Vartan! (vay Vasil!)” diye ağlıyor [8: 840] 
(досл. Не знает какой монах умер, однако, оплакивет словами «Ай, Вартан!» («Ай, Ва-
силь!»)) – “говорить что-нибудь несуразное, вздорное”, “наплести всякой чепухи”, “пле-
сти (нести) околесицу”, “нагородить чепухи (не зная сути дела)”; 

nane yemek [7 (3: 2083)] (досл. съесть мяту) – “сказать глупость”, “допустить оплош-
ность”;

söz anlayan beri gelsin [7 (4: 2598)] (досл. пусть придет понятливый) – “ни один из вас 
ничего не понимает из того, что говорят”; 

sözünü bilmemek [7 (4: 2601)] (досл. не знать его слово) – “сказать необдумано”, “ска-
зать что-либо, не задумываясь о последствиях”, “сказать что-нибудь с бухты-барахты”; 

tuzlayayım da kokmayasın [7 (4: 2943)] (досл. посолим, чтоб не пахло) – “несёшь чепу-
ху”, “заблуждаешься”, “не понимаешь, о чём идёт речь”; 

ulu orta söz söylemek [8: 1089] (досл. говорить неосторожно) – “говорить необдуман-
но”, “высказываться опрометчиво”, “утверждать голословно”;
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yabana söylemek [7 (4: 3092)] (досл. сказать чужаку) – “говорить глупости”, “нести 
чушь (околесицу, вздор)”, “пороть чушь (ерунду, галиматью, ахинею)”, “молоть чепуху 
(ерунду, вздор)”.

Фразеологические единицы deli saçması [9: 43] (досл. бред сумасшедшего), saçma 
sapan [9: 89] (досл. сбившееся пустословие) и hamhum şaralop [10: 381] (досл. совершен-
но незрелый) обозначают “вздор”, “глупости”, “ерунда”, “бессмыслица”, “бред сивой 
кобылы”, “чепуха на постном масле”.

Фразеологическая единица olur olmaz [7 (3: 2163)] (досл. как только случится) имеет 
значения “необдуманно высказанное”, “сказанное, не задумываясь над тем, правильно 
это или нет”, “бред сивой кобылы”.

2) высказывание нереальных фактов: 
gazel (masal, maval) okumak [7 (2: 962)] (досл. читать газели (сказку, выдумку)) – 

“рассказывать байки (басни, сказки, небылицы)”, “втирать очки кому-либо”;
işkembeden atmak (söylemek) [7 (2: 1439)] (досл. выбросить что-либо из потрохов (ска-

зать)) и kafadan (havadan) atmak [7 (2: 1483)] (досл. бросать с головы (с воздуха)) – “вы-
думывать”, “измышлять”.

К жаргонизмам можно отнести mantar atmak [7 (3: 1902)] (досл. бросить гриб) и 
martaval atmak [7 (3: 1907)] (досл. бросить чушь) – “трепаться”, “говорить глупости”, 
“брехать”, “пускать утку”, “пудрить голову”. Boş yere mantar atma, kimse sana inanmıyor 
– “Попусту не бреши, тебе никто не верит”. Her zamanki gibi martaval atarak insanların 
kafasını karıştırıyorsun – “Как и всегда, говоря глупости, ты пудришь людям голову”.

3) упрямство: 
dikine tıraş etmek [8: 718] (досл. брить против шерсти) – “говорить наперекор кому-

либо”, “гладить против шерсти”. 
4) неуместные высказывания: 
ağzından çıkmak [10: 30] (досл. выйти со рта), ağzından lâf (söz) kaçırmak [10: 31] 

(досл. бежать слову со рта) – “сказать нечаянно, не подумав”, “сорваться с языка что-
нибудь у кого-нибудь”; 

Фразеологические варианты ağzından baklayı çıkarmak [7 (1: 46)] (досл. вытащить со 
рта бобы), dilinin altındaki baklayı çıkarmak [11 (1: 588)] (досл. вытащить бобы, находя-
щиеся под языком) – “проболтаться о чём-либо”, “выболтать секрет (тайну)”; 

açık vermek [7 (1: 17)] (досл. давать дефицит) – “незаметно для себя проговориться”, 
“проболтаться о чём-либо”;

baltayı taşa vurmak [9: 26] (досл. ударить топор об камень), gaf yapmak (işlemеk) [7 
(2: 946)] (досл. делать оплошность) – “незаметно для себя сказать такое, что может за-
деть собеседника за живое”, “допустить бестактность, неловкость”, “сказать глупость 
(вздор)”, сказать что-либо невпопад”, “попасть в неловкое положение”, “оплошать”, 
“сморозить чушь”;

çam devirmek [10: 167] (досл. свалить сосну) – “сказать такое, что заденет за живое 
собеседника и приведёт к плохому результату”; 

diliyle tutulmak (yakalanmak) [10: 230] (досл. быть пойманным языком) и его фразе-
ологический вариант kendi ağzıyla tutulmak [10: 532] (досл. быть пойманным языком) – 
“быть пойманным на слове”, “выдать самого себя”;
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dil sürçmek [11 (1: 586)] (досл. спотыкаться – о языке) – “проболтаться”, “прогово-
риться”, “сказать то, чего не следовало говорить”;

ileri geri konuşmak (söylemek) [9: 67] (досл. говорить вперед, назад), yerli yersiz 
konuşmak [8: 1117] (досл. разговаривать к месту и не к месту) – “ляпнуть не к месту”, 
“необдуманно сказать”, “ляпнуть ни к селу, ни к городу”; 

koz kırmak [7 (2: 1749)] (досл. колоть орех) – “сказать что-либо невпопад”; 
рot kırmak [9: 87] (досл. ломать складки) – “сказать что-либо неуместно (невпопад) и 

то, что заденет за живое собеседника”.
5) несоответствие теме: 
sözü dağıtmak [7 (4: 2600)] (досл. рассыпать слово) – “отойти от темы выступления 

(беседы)”, “потерять нить разговора”. 
Фразеологические единица, представлена вариантами lâkırdıyı çevirmek [8: 955] 

(досл. повернуть речь) и lâfı çevirmek [8: 953] (досл. повернуть слово), имеет два значе-
ния: 

- “изменить тему разговора”, “повернуть разговор на другую тему (в другую сторо-
ну)”; 

- “отказываться от своего слова”, “изменить своему слову”. 
Первое значение также несёт в себе фразеологическая единица sözü (bir şeye) getirmek [8: 
1046] (досл. принести слово).

Значения “отказываться от своего слова” и “утверждать обратное” также выража-
ют фразеологические единицы, как ağız değiştirmek [9: 13] (досл. поменять рот), sözü 
çevirmek [7 (4: 2600)] (досл. повернуть слово), sözünden dönmek [10: 790] (досл. отвер-
нуться от своего слова), sözünü geri almak [7 (4: 2601)] (досл. брать обратно своё слово), 
sözünü yemek [8: 1047] (досл. съесть своё слово). Человека, который отрекается или от-
казывается от своих слов, охарактеризуем, как аkşam kavil, sabah savul [8: 558] (досл. с 
вечера – уговор, утром – посторонись), arkasında yumurta küfesi yok ya [7 (1: 143)] (досл. 
ведь у него на спине нет корзины с яйцами). 

Всего рассмотрена 41 фразеологическая единица (при этом идентифицируются фра-
зеологические варианты, имеющие этнонациональные черты, но не являющиеся еди-
ницей статистического анализа), характеризующая нерелевантность высказывания. Они 
разделены на пять микрогрупп. Первая микрогруппа “выражение глупых идей, мыслей 
в связи с нежеланием мыслить и логически рассуждать” включает в себя 14 фразеологи-
ческих единиц, из которых 7 ФЕ имеют значение “говорить глупости”, “нести чушь”, 2 
ФЕ –“сказать необдуманно”, 1 ФЕ – “не понимает того, что говорит”, 3 ФЕ – “глупости”, 
“вздор”, 1 ФЕ – “необдуманно высказанное”. Во второй микрогруппе “высказывание не-
реальных фактов” содержит 5 фразеологических единиц, из которых 1 ФЕ обозначает 
“рассказывать байки (басни, сказки, небылицы)”, 2 ФЕ – “выдумывать”, “измышлять” и 
2 ФЕ можно отнести к жаргонизмам со значением “трепаться”, “брехать”. Третья микро-
группа “упрямство” посвящена только одной фразеологической единицей со значением 
“говорить наперекор кому-либо”. В четвёртой микрогруппе “неуместные высказывания” 
содержится 12 фразеологических единиц и 3 фразеологических варианта, из которых 
2 ФЕ имеют значение “сказать нечаянно, не подумав”, 2 фразеологических варианта – 
“проболтаться о чём-либо”, “выболтать секрет (тайну)”, 2 ФЕ – “проболтаться о чём-
либо”, 2 ФЕ – “незаметно для себя сказать такое, что может задеть собеседника за жи-
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вое”, 1 ФЕ – “сказать такое, что заденет за живое собеседника и приведёт к плохому 
результату”, 1 ФЕ – “быть пойманным на слове”, 2 ФЕ – “ляпнуть не к месту”, 1 ФЕ 
– “попасть в неловкое положение” и 1 ФЕ – “сказать что-либо неуместно (невпопад) и 
то, что заденет за живое собеседника”. Пятая микрогруппа “несоответствие теме” вклю-
чает в себя 9 фразеологических единиц и 2 фразеологических варианта, из которых 1 
ФЕ используется со значением “отойти от темы выступления (беседы)”, “потерять нить 
разговора”; 1 фразеологическая единица несет в себе два значения: 1) “изменить тему 
разговора”, “повернуть разговор на другую тему (в другую сторону)”; 2) “отказываться 
от своего слова”, “изменить своему слову”; 1 ФЕ имеет значение “изменить тему раз-
говора”; 5 ФЕ выражают “отказ от своего слова” и “утверждать обратное”; 2 ФЕ при-
меняются со значением “человек, который отрекается или отказывается от своих слов”.

В результате проведенной работы было рассмотрено 64 фразеологические единицы 
со значением “релевантности/нерелевантности высказывания”. Данные единицы можно 
поделить на устойчивые выражения, составленные путем использования: 1) соматизмов 
(органов речи) (ağız – “рот”, dil – “язык”); 2) лексем со значением “слово” (söz, laf, lakırdı); 
2) глаголов речи (konuşmak – “разговаривать”, okumak – “читать”, söylemek – “говорить”); 
3) идиом – языковых единиц, семантика которых не совпадает со значением их состав-
ных элементов (nane yemek (досл. есть мяту) – “сказать глупость”, koz kırmak (досл. 
колоть орех) – “сказать что-либо невпопад”); 4) парадоксальных по смыслу выражений 
– каламбуров (deli saçması (досл. бред сумасшедшего), saçma sapan (досл. сбившееся 
пустословие)). Обращение к внутренней форме фразеологизмов позволяет определить 
мышление турецкого народа и отображение его отношения к адекватной и неадекватной 
речевой деятельности. Перспективным с точки зрения последующих исследований яв-
ляется сопоставление особенностей стереотипных речевых действий в разных языках. 
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УДК 811. 161.2 ᾽373 
Котелевець К.В. 
(Україна, Харків)

понЯттЯ «Код» в аСпеКті ЛінгвіСтичної терміноЛогії

У статті висвітлюється зміст таких понять, як код, культурний код, субкод, мов-
ний код. Дослідниця характеризує кожне поняття окремо та виявляє їхні взаємозв’язки; 
репрезентує структуру коду в аспекті лінгвістичних знань. 

Ключові слова: код, культурний код, соціокод, мовний код, субкод.
В статье подается четкое разграничение понятий: культурный код, языковой код, 

субкод. Исследователь характеризует каждое понятие отдельно и выявляет их взаио-
мосвязи; представляет структуру кода в аспекте лингвистических знаний.

Ключевые слова: код, культурный код, cоциокод, языковой код, субкод. 
Clear differentiotion of such concepts as cultural code, code, language code, subcode is 

given in the article. The author characterizes every conception and presents the structure of 
code in the aspect of linguistic studies. 

Key words: code, сulture code, social code, language code, subcode.

Код – складний і багатоплановий феномен. Словом код (від лат. codex – дощечка) 
римляни називали призначену для письма дерев’яну табличку покриту воском. Пізніше 
під кодом розуміли звід законів, правил, інструкцій [ЕСУМ: 490]. В українську мову сло-
во код прийшло з французької зі значенням – ‘система умовних знаків; ключ для шифру-
вання чи розшифрування тексту’ [ЕСУМ: 491].
©  Котелевець К.В., 2011
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Сучасні тлумачні словники дають різні за повнотою визначення дефініції цього по-
няття, наприклад: кодом називається (фр. сode − умовне скорочення) – система умов-
них знаків, правил передачі інформації каналами зв’язку (комунікації) у відповідності з 
їхніми технічним, соціально-культурними особливостями і функціями [див. БЭС: 544]; 
код − [фр. code] список умовних скорочень, наприклад, для переписки по телеграфу, для 
сигналізації [ТСРЯ: 1393; ВТССУМ: 445]. У «Великому енциклопедичному словнику» 
код визначається як «сукупність знаків за допомогою яких інформація може бути пред-
ставлена (закодована) у вигляді набору таких символів для передачі, обробки і збережен-
ня» [БРЭС: 700]. І тільки автори цього словника наголошують на зв’язку між знаком, як 
обов’язковою складовою коду, і словом: «Кінцева послідовність кодових знаків назива-
ється словом» [Там само]. Таке зауваження нам видається цінним в аспекті здійснюва-
ного спостереження.

Актуальність статті зумовлюється активізацією процесів запозичення сучасною 
лінгвістикою різногалузевої термінології, що часто призводить до омонімізації лінгвіс-
тичних термінів, а відтак потребує пильної уваги дослідників. 

Мета статті − розглянути зміст поняття «код» в аспекті лінгвістичних знань.
У різних науках термін «код» функціонує з різним значенням, зокрема: в інформа-

тиці кодом називають правило (алгоритм) зіставлюване в кожному конкретному повідо-
мленні точно визначеній комбінації різних сигналів [12: 3] або комп’ютерну програму чи 
частину програми (послідовність команд, даних та описів даних, із яких вона складаєть-
ся) [АУТС:110]; у генетиці (генетичний) код – спадкова інформація, яка передається за 
допомогою генів від покоління до покоління [ БЭС:208].

Код може бути у візерунках на рушниках, у танці, у фольклорі, оскільки несе в собі 
певну інформацію. Людина живе у своєму створеному інформаційному середовищі – у 
світі предметів і явищ, у яких закодована різна інформація. Це середовище і є культу-
рою, що становить феномен знаків, які виконують семіотичну функцію в комунікації. 
Ця система ділиться на підсистеми, які в семіотиці культури отримали назву культурних 
кодів. Культурний код – це сукупність знаків (символів), смислів та їхніх комбінацій, ка-
тегоризація оцінок інтерпретизованого світу та внутрішнього досвіду людини, зумовле-
на культурою певного етносу і репрезентована в семіотичних системах природної мови, 
мистецтва, обрядів, звичаїв, вірувань, а також у нормах моралі, поведінки членів етніч-
ної спільноти [9:194].

Отже, культурний код − це спосіб збереження і передачі інформації, тип культурної 
пам’яті певної лінгвокультурної спільноти.

Культура – це соціокод людства, стверджує М.К. Петров, постійно створюючи і пере-
створюючи який людина й залишається людиною, і розвивається як людина. Соціокод 
не передається генетично, а творчо відтворюється самим індивідом у процесі спільної 
діяльності з іншими, в процесі спілкування та самодіяльності. Людиною індивід може 
стати тоді, коли засвоїть усе багатство людської культури. Але культура давно втратила 
свій колишній синкретизм і постає перед індивідом як сукупність відносно самостійних 
культурно-знакових систем – мова, міф, релігія, філософія, моральність, право, мисте-
цтво, наука, спорт. Успадкувавши й засвоївши ці культурні «тексти» (Е. Кассірер) люд-
ства, тобто розвинувши в собі сутнісні сили і здібності людства, що сконцентрувалися 
в них, індивід стає людиною. Це процес постійний, він триває протягом усього жит-
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тя. Причому кожна культурно-знакова система, кожен культурний текст – специфічний. 
Отже розвиває певні сили, здібності, можливості індивіда, і лише всі разом узяті вони 
розвивають індивіда до рівня людини. М.К. Петров розрізнює типи культур за способами 
соціальної спадщини і за способом збереження соціальної спадковості. Набір соціальних 
форм діяльності, які існують у суспільстві і є необхідними для його існування, значно 
перевищує можливості окремого індивіда. Соціокод використовує знак, а саме його зді-
бність фіксувати і довго зберігати значення. За М.К. Петровим під соціокодом ми розу-
міємо основну знакову реалію культури, в якій фіксується в цілісності й різноманітності 
фрагментований масив знань, розчленований на інтер’єри світ діяльності, що існує задля 
забезпечення комунікації [7:14].

Таким чином соціокод існує для накопичення, збереження й передачі інформації від 
покоління до покоління.

Світ постає таким, яким людина його пізнає та освоює. Результатом людського 
сприйняття, фантазій, мисленнєвих процесів і перетворювальної діяльності є мовна кар-
тина світу людини. Бо тільки через мову можна пізнати світ. Слово є для свідомості най-
виразнішим показником здійснення акту пізнання, тому водночас є дійсним актом думки 
і точним свідченням ступеня її розвитку [8: 9]. Мова виконує функцію ланки між світом 
речей та людиною, яка пізнає світ, пов’язана з концептуальною картиною світу, яка є 
інтерпретацією його людиною. За визначенням Л.А. Лисиченко концептуальна картина 
світу – це багатомірне явище в якому, як у кристалічній сітці, відбиваються і елементи 
світового універсуму, і зв᾽язки між цими елементами [5:13].

Якщо культурний код – це система знаків, (знак − це певний емпіричний матеріаль-
ний об’єкт, який сприймається на чуттєвому рівні і виступає у процесі спілкування і мис-
лення людей представником якогось іншого об’єкта [ВТССУМ: 300]) яка є у будь-якому 
предметі культури, то мовний код, який характерний тільки для мови, − це сукупність 
засобів мови, що використовуються в комунікації і характеризуються певною однорід-
ністю (літературна мова, соціальні діалекти, територіальні діалекти та ін.) [4: 55].

Мовний код як об’єкт лінгвістичних досліджень потрапив до кола наукових інтересів 
зарубіжних і вітчизняних мовознавців серед яких: Р.О. Якобсон, У. Еко, О.В. Василькова, 
Л.П. Крисін, В.М. Савицький, К.К. Трофимович, Я.Д. Ісаєвич, Ф.С. Бацевич, В.В. Жай-
воронок, О.О. Селіванова та ін..

Код – поняття, яке широко використовують у семіотиці і дозволяє розкрити меха-
нізм породження смислу повідомлення. У теорії інформації (Шенон, Уівер) «код» визна-
чається як сукупність сигналів. У семіотиці поняття «код» дозволяє розкрити механізм 
породження смислу й повідомлення. У працях Р. Якобсона і У. Еко «код» розуміють як: 
1) знакову структуру; 2) правило сполучення, упорядкування символів або спосіб струк-
турування; 3) оказіональну відповідність кожного символа якомусь одному означувано-
му[10: 159].

Мовні знаки, що утворюють мовну семіотику є об’єктом дослідження спеціального 
підрозділу мовознавчих студій – лінгвосеміотики. У лінгвосеміотиці мовний знак роз-
глядається як двобічна матеріальна одиниця системно організованого мовного коду, яка 
довільно, символічно й конвенційно фіксує в чуттєвій сприйманій формі певний зміст і 
служить засобом збереження, отримання, обробки й передачі інформації [див. 10]. 
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Оскільки, унормоване слово несе в собі певний код культури, історії певного наро-
ду, у випадках міжособистісного та міжкультурного спілкування код виступає засобом 
певної ідіоетнічної мови, мови міжнаціонального й міжнародного спілкування, а іно-
ді штучної мови [3:127]. Російський мовознавець Л.П. Крисін уважає, що кожне мовне 
суспільство користується певними засобами спілкування – мовами, їхніми діалектами, 
жаргонами, стилістичними різновидами мови тощо. У науці склалося дещо різне розу-
міння поняття «мовний код». Його застосовують як до мови, так і до мовлення. Напри-
клад, Н.Д. Артюнова поняття «код» застосовує до мови [РЯ:652], тоді як Л.П. Крисін під 
кодом розуміє засіб комунікації, що, в свою чергу, може поділятися на природну мову 
(російську, англійську, сомалі і т. п.), штучну (типу есперанто або типу сучасних ма-
шинних мов), азбуку Морзе, мову морської прапорної сигналізації й т.п. [4: 59]. Інші ж 
мовознавці цей термін застосовують і до мови, і до мовлення, і до комунікації. Ф.С. Ба-
цевич терміном «мовний код» називає «сукупність засобів мови, що використовуються 
в комунікації і характеризуються певною однорідністю (літературна мова, соціальні чи 
територіальні діалекти)» [СМК: 45]. Російський мовознавець В.М. Савицький під кодом 
розуміє «генеративно-інтерпретативний початок мовної системи», мову «у функції гене-
ратора смислів при розумінні мовлення» [6 : 8].

Таким чином, мовний код це сукупність мовних знаків, які є засобом отримання, 
збереження, обробки й передачі інформації. 

Поряд із терміном «код» вживається термін «субкод». Він визначає різновиди, під-
систему загального коду, комунікативний засіб меншого об’єму, більш вузької сфери 
використання. Уперше термін «субкод» у мовознавство ввів Р. Якобсон, для описання 
системи з декількома кодами, один із яких домінує, а інші знаходяться між собою у від-
носинах ієрархії. 

Отже, територіальні діалекти, соціальні діалекти – це субкоди, або підсистема єдино-
го коду (загальнонародної мови). 

Кожна мова характеризується певним набором відносно стабільних у часі та сферах 
ужитку регламентацій, які забезпечують її нормативний характер. Мова виконує функ-
ції кодування інформації з метою нагромадження, поширення в просторі й передачі на-
ступним поколінням. Вона відбиває етнокультурні стереотипи, породжені національною 
специфікою людського світосприймання [3:124]. 

Комунікація є особливим джерелом існування живої людської мови, якій притаманна 
категоріальна організація засобів мовного коду. Оскільки в комунікації використовують 
мовні одиниці, завдяки яким передають і отримують інформацію про світ, а світ − яви-
ще динамічне, зазнає певних перетворень, то й мовні одиниці, що його відображають, 
зазнають усіляких перетворень і набувають концептуальних значень, що розширюють 
семантичне поле того чи іншого знака [1:28]. 

Усі ці соціокультурні феномени (код, субкод,) розглядаються як повідомлення з від-
правником і отримувачем. При кодуванні і декодуванні використовується елементи від-
повідного коду (в мовленнєвому спілкуванні ці функції використовує мовна система, в 
яку входять компоненти прагматичні і семантичні, лексичні або номінативні, морфоло-
гічні і фонетичні). Цим кодом має володіти і відправник і отримувач. Адресант кодує 
повідомлення, створюючи текст, а адресат декодує текст, відтворюючи повідомлення. 
Людина зазвичай виявляє вузьку мовну компетенцію в якості відправників мовних по-
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відомлень і широку компетенцію в якості отримувача [13: 312]. Адресат – не пасивний 
«отримувач» повідомлення, а його активний переробник. Оскільки розуміння включає 
текст в новий контекст (в контекст духовного світу адресата), а контекст є агентом змі-
нення смислу тексту, то розуміння завжди є інтерпретацією тексту. 

Кожна людина входить одночасно в декількох мовних спілок різного об’єму; вона 
вносить різноманітність у свій код і поєднує в собі різні коди. Таким чином, носії однієї 
й тієї ж мови можуть по різному декодувати одне й те ж саме повідомлення.

Отже, код це загальне явище, яке означає систему знаків за допомогою яких переда-
ється інформація. Субкод становить відгалуження від загального коду. Культурний код 
або соціокод – це збереження знань для передачі у просторі й часі. Мовний код – сукуп-
ність засобів використовуваних у комунікації, яким властива специфічна категоріальна 
організація, оскільки людська мова постійно перебуває у взаємодії зі значною кількістю 
позамовних чинників. Відтак подальшу перспективу дослідження вбачаємо у вивченні 
категорій організації мовних кодів (субкодів) у спілкуванні з урахуванням їхньої націо-
нально-культурної специфіки.
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поЭтонимиЯ КаК СредСтво преЛомЛениЯ дуаЛиСтичеСКих 
параЛЛеЛей антропоцентриЗма

Розглядаються лингвокультурологічні особливости функціонування онімної лексики 
в поетичному творі Г. Гессе. Виявляються семантичні ознаки поетичних біблейських 
онімів за принципом дихотомій.

Ключові слова: поетонім, біблійні оніми, опозиція, первинна семантика.
Рассматриваются лингвокультурологические особенности функционирования 

онимной лексики в поэтическом произведении Г. Гессе. Выявляются семантические при-
знаки поэтических библейских онимов, составляющих оппозицию.

Ключевые слова: поэтоним, библейские онимы, оппозиция, первичная семантика.
The article deals with linguistic and culturologic features of onym lexicon functioning 

in poetic product of H.Hesse. The semantic signs of poetic biblical onyms by principle of 
dichotomies are exposed.
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В современном отечественном и зарубежном языкознании становится всё более рас-
пространённым комплексный, системний подход, который пришёл на смену атомарному 
рассмотрению отдельно взятых аспектов языковых и речевых явлений. Онимний слой 
лексики становится одним из главных объектов лингвистических исследований. При этом 
изучаются особенности структуры, семантики и употребления этих единиц на всех уров-
нях – фонетическом, морфологическом, семантическом, художественном и в широком куль-
турном контексте.

В мифологиях древних народов прослеживаются типологические параллели, по-
строенные на двоичных противопоставлениях белый – черный, свет – тьма, положитель-
ный – отрицательный, благой – злой и т. п. Универсальность дихотомий была доказана 
в своё время исследованиями в области структурализма и семиотики [4; 7]. По лемме 
Хокарта, две противоположные половины, на которые делятся социальные единицы, от-
носятся друг к другу как правое к левому, внутреннее к внешнему [2]. Совокупность зна-
ний о структуре общества позволила сделать выводы о том, что в основе двоичных клас-
сификаций лежат особенности архаического мышления [2, с. 304]. Глубокая мифоло-
гическая семантика имен собственных, по-видимому, и даёт возможность использовать 
их в качестве слов-символов, архетипически связанных с определёнными образами. Ар-
хетип, лежащий, наряду с другими созданиями человеческой фантазии, в основе обще-
человеческой символики сновидений, мифов, сказок, обладает устойчивостью и распро-
странённостью внутри определённого социокультурного сообщества. Имена-архетипы, 
имена-символы, приобретая новый контекст после вхождения в художественные про-
изведения, сохраняют свою “первичную” семантику в виде коннотаций и приобретают 
новое, поэтонимическое значение в художественном контексте. Выраженная этимология 
определяет роль поэтонимов в формировании “многослойности” смысла стихотворения.

В сложных взаимоотношениях поэтонимов и контекста наполняются новым содер-
жанием поэтонимы стихотворения Германа Гессе «Das Lied von Abels Tod» («Песнь о 
смерти Авеля») [1, c. 125]. Это произведение представляет собой интерпретацию би-
блейской легенды о прекрасном и благочестивом юноше Авеле, убитом завистливым 
братом Каином.

Рассмотрим структурно-композиционную сторону произведения. Основой компози-
ции стихотворения как целого является параллелизм образов библейских персонажей, 
осуществляемый, в частности, особенностями поэтики и фоники библейских антропо-
нимов, называющих обоих братьев. Поэтоним Abel (Авель) употребляется в заглавии, 
создавая эффект антиципации развертываемой далее коллизии. Ассоциативные связи с 
библейскими мотивами соединены здесь с картинами современного мира, что ставит 
главную тему – убийство Авеля – вне времени. Всего поэтоним в стихотворении присут-
ствует семь раз (так же, как и имя Kain (Каин)), и еще трижды его звучание анаграммати-
чески повторяется в апеллятиве Schnabel (клюв). Композиционная схема стихотворения 
характеризуется необычностью строфической организации: стихи объединены в десяти-
стишия (кроме третьей строфы, насчитывающей двенадцать строк).

Паронимический эффект возникает уже с первых стихов первой строфы благода-
ря выдвижению звукобуквенного комплекса имени в позицию концевой рифмы первого 
стиха и анаграмматическому повтору фонетической структуры этого поэтонима в конце-
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вой рифме третьего стиха. 
(1) Tot in den Gräsern liegt Abel,
Bruder Kain ist entflohn.
Ein Vogel kommt, taucht den Schnabel
Ins Blut, schrickt auf, fliegt davon.

Так уже в первом четверостишии осуществляется семантизация онимных единиц 
Abel – Kain посредством соположения их графических структур и сравнения образов, 
составляющих противопоставление. Связанные рифмой поэтоним Abel и апеллятив 
Schnabel (анаграмматически содержащий фонетическую структуру [abel]) через цепь ас-
социаций Abel – Tod – Blut – Vogel – Schnabel (Авель – смерть – кровь – Птица – клюв) 
рождают новое сопоставление. Не случайно звук имени Авеля “отражается“ именно в 
фонетике апеллятива SchnABEL. Это метафорическое изображение клюва воспринима-
ется как гипертрофированное воплощение птицы, птица-клюв. Образ птицы с каплями 
крови на клюве, имя которой ни разу не называется (употребляется только неопределен-
но-обобщающее – Der Vogel (птица), или дескрипция: der klagende Vogel (жалующаяся 
птица), устойчиво ассоциируется с вороном [5, с. 283]. Очевидно, парономастическая 
функция фоноэмы [abel] заключается в том, чтобы сходством звучания вызывать ассоци-
ативную связь с безвинно убитым Авелем, возвращая читательское восприятие к этому 
образу. Парономастически связанными общими согласными b, l оказываются лексиче-
ские единицы Abel – Blut – Schnabel, составляющие один тематический ряд.

Далее в строфе продолжается развитие противопоставления образов Abel – Kain, 
обеспечиваемое особенностями их предцезурного расположения на фоне синтаксиче-
ского параллелизма смежных стихов и метрической соотнесенностью ‘по вертикали’:

Er klagt unendliche Klage: 
Um den schönen Abel und seinen Todesschmerz, 
Um den finsteren Kain und seine Seelennot, 
Um seine еigenen jungen Tage.

Оба антропоэтонима связываются здесь еще и созвучием ударного гласного элемен-
та, выдвигаемого акцентно-ритмическим выделением в полустишиях, возникающей ас-
сонансной рифмой. Пространственное сближение онимов фокусирует внимание на сход-
стве их звучания, которое усиливается отмеченным расположением, и одновременно 
подчеркивает противопоставленность их референтных значений. Затем оним Abel опять 
появляется в конце второго десятистишия в виде анаграммы, зашифрованной в составе 
апеллятива Schnabel в позиции концевой рифмы:

Der Vogel fliegt, aus seinem blutigen Schnabel
Schreit Todesklage über die ganze Welt.

В следующем двенадцатистишии в первую строку уже включены имена обоих бра-
тьев, причем в тождественных лексических и синтактических условиях: при полном по-
вторении онимных контекстов полустиший различие состоит только в определении der 
tote „мертвый“. Параллелизм конструкций только подчеркивает противопоставление по-
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этонимов, а значит, и именуемых образов: 
Es hört ihn Kain, es hört ihn der tote Abel,
Es hören ihn Tausend unterm Himmelszelt.
<…>

Апеллятив Tod и производные (der) tote, Todesklage, Todesschmerz, постоянно сопут-
ствующие библейскому поэтониму Abel, выполняют роль общего признака, сообщающе-
го метафоричность развернутому сравнению сопоставляемых онимов Abel – Kain:

Sie wollen nichts wissen von Abels Tod,
Nichts von Kain und seiner Herzensnot, <…>

Шлейф ассоциаций придает определенный экспрессивный ореол онимно-апеллятив-
ному ряду Abel – Tod (смерть) – Kain, родственному экспрессивному ореолу другого 
онимно-апеллятивного ряда Abel – Blut (кровь) – Schnabel (клюв), компоненты которого 
оказываются парономастически связанными общими признаками консонантизма: со-
гласными b и l. Здесь идет речь уже о системе образов, „отдельных образах, создающих 
в совокупности тематический образ“ [6, с. 181].

Далее оба поэтонима максимально сближаются, разделяясь одним лишь словом, и 
в этой части стихотворения звуковой повтор [abel] отсутствует, в то время как имя Kain 
поддерживаеся аллитерациями на п:

Für sie alle, die Satten und Frohen,
Die Starken und die Rohen
Gibt es nicht Kain noch Abel, nicht Tod 
                                                  noch Leid,
Und den Krieg preisen sie als große Zeit.
<…>
Und wenn der klagende Vogel vorüberfliegt, <…>

Наконец в финальной части звуковая структура [abel] опять дублируется, и эффект 
такого повтора усиливается внутренней рифмой :

<…>
Der Vogel mit seinem kleinen
Blutstropfen am Schnabel fliegt von Ort 
    zu Ort,
Seine Klage um Abel tönt fort und fort. 

Через все строфы проходит лейтмотивом образ птицы с окровавленным клювом, 
материально выраженный апеллятивом Schnabel, метонимически связанным с образом 
смерти. Происходит отождествление семантики слов Schnabel (заключает в себе одно-
временно и эксплицируемое фоноэмой референтное значение антропонима Abel) – Tod. 
В процессе смысловых и звуковых трансформаций на протяжении всего произведения 
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закрепляется звукосмысловая связь трех ключевых слов: библейских антропонимов Abel 
– Kain и Schnabel (= Tod). Имя Abel, в первом появлении в стихотворении представляю-
щее собой условную номинацию [3, с.173], наполненное только первичной семантикой 
библейского мифа, предстает в финале в новом качестве, символизируя трагедию не од-
ного невинно убиенного, а всего человеческого рода.

Совокупность художественных средств, в канву которых удачно вплетаются поэто-
нимы, создаёт впечатляющую картину мира, представляющую собой дуалистически со-
единённые противоположности : беспечно-праздных, сытых, весёлых, прославляющих 
войну – этот источник их благополучия, с одной стороны, и бедствующих, голодающих 
и погибающих – с другой. Этому расколу положило начало первое убийство, описанное 
в библейском сюжете. Оно лишило жизни одного из братьев и сделало несчастным дру-
гого. Как напоминание об этой трагедии, символ горя и скорби летит над миром птица 
с окровавленным клювом и печальным криком тревожит живых. Аллегорическим вы-
ражением расколотого мира являются библейские онимы. Семантическая структура их 
раскладывается на составляющие по принципу семантических оппозиций : праведный 
– грешный, положительный – отрицательный, благой – злой, жертва – убийца.

Таким образом, проведенный анализ совокупности лингвистических средств и худо-
жественных ономастических приемов, использованных в стихотворении Германа Гессе 
«Das Lied von Abels Tod», позволил эксплицировать свойства библейских антропоэто-
нимов Abel и Kain как проприальных единиц и эстетически действенных символиче-
ских знаков. Актуализация фонетического потенциала этих поэтонимов осуществляется 
в системе звуковых и смысловых отношений тематически связанных образов. Участие 
поэтонимов и их компонентов в композиционной, просодической и фонетической орга-
низации произведения оказывается решающим фактором в достижении художественной 
целостности, в передаче мироощущения и миропонимания поэта. Все стихотворение 
становится развернутым сравнением, приобретающим значение символа.
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«ČESKÝ LID» – оСновне періодичне виданнЯ  
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(з історії виникнення) 

Стаття присвячена історії виникнення провідного наукового журналу з етнології і 
фольклористики Чеської академії наук «Český lid». Описано заснування журналу, етапи 
його розвитку і становлення, охарактеризовано основну тематику і проблематику.
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Статья посвящена истории возникновения ведущего научного журнала по 
этнологии и фольклористике Чешской академии наук «Český lid». Описано основание 
журнала, этапы его развития и становления, охарактеризована основная тематика и 
проблематика.

Ключевые слова: «Český lid», периодическое издание, Институт этнологии Чеш-
ской академии наук.

Article is devoted to the history of the leading scientific journal of ethnology and folklore 
of the Czech Academy of Sciences «Český lid». The establishment of the journal, the stages 
of its development and formation, characterized the central themes and issues are described.

Keywords: «Český lid», periodical journal, Institute of Ethnology of the Czech Academy 
of Sciences.

Перший номер журналу «Český lid» вийшов у вересні 1891 року. Його виникнення 
пов’язане з виставками, які відбулися в 90-х рр. ХІХ ст. - Національною ювілейною ви-
ставкою (1891 р.) та Етнографічною чехословацькою виставкою (1895 р.). Створення ет-
нографічного часопису стало виявом діяльності молодого покоління провідних учених, 
які були частково пов’язані з ідеями чеського національного руху в ХІХ ст. «Český lid» 
став зразком для створення і випуску інших етнографічних та історичних періодичних 
видань. З того часу «Český lid» регулярно виходить і до сьогодні і є одним з найстаріших 
періодичних фахових видань у Центральній Європі (в Чехії безперервно, починаючи з 
1829 р. виходить журнал Національного музею).

Ідея заснувати «Český lid» належить двом визначним представникам чеської науки 
кінця ХІХ - початку ХХ ст. - етнографу та культурологу Ченеку Зібрту і археологу Любо-
ру Нідерле. Створення журналу «Český lid» пов’язане з величезним інтересом до історії 
і культури чеського народу. Саме в той час виникла нова дисципліна - етнографія (до 
якої увійшла й фольклористика), що зацікавила багатьох молодих чеських учених, пись-
менників.Широкий інтерес до життя людей і вивчення матеріальної культури, традицій і 
звичаїв вимагав створення спеціального журналу. З початку заснування «Český lid» мав 
підзаглоловок «Збірник, присвячений вивченню чеського народу, що проживає на чесь-
кій, моравській, сілезькій та словацькій територіях». Відповідно до початкового задуму в 
©  Огієнко І.С., 2011
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журналі планувалося представляти результати вивчення способу життя і культури чехів 
за допомогою нових наукових методів, а також роботи іноземних провідних вчених з 
європейських та інших країн. Спершу журнал складався з двох частин: антропологіч-
но-археологічної, якою керував Л. Нідерле, й історико-етнографічної, якою займався Ч. 
Зібрт. Однак залишити журнал вузько професійноорієнтованим виявилося неможливим, 
бо бракувало текстів. Тому журнал почали урізноманітнювати статтями науково-попу-
лярного характеру. Особливо це стосувалося другої частини. 

Ч. Зібрт з самого початку намагався (і це йому вдавалося) друкувати в «Český lid» ет-
нографічні матеріали збирачів-аматорів. Це призвело до сильної критики провідних на-
уковців (В. Тілле, Ю. Полівки, Т. Масарика) і спричинило конфлікт з Л. Нідерле, який че-
рез це пішов з редколегії часопису через чотири роки після його заснування. Позиція Ч. 
Зібрта у становленні журналу була настільки важливою, що цей етап розвитку часопису 
(до 1932 р.) прийнято називати «зібртовським», а сам журнал потім «Zíbrtovým Českým 
lidem”.Ч. Зібрт був дуже здібним фахівцем, мав енциклопедичні знання, які застосовував 
як для упорядкування журналу, так і при вихованні молодого покоління фахівців. Він 
склав кілька опитувальників для читачів «Český lid» і у відповідях дописувачів знахо-
див цікаву інформацію, з якої робив висновки про різні галузі матеріальної і духовної 
культури Чехії і Моравії. Незважаючи на те, що журнал отримав назву «Český lid», в 
ньому з самого початку його заснування друкувалися статті і зі словацької проблематики, 
а також і польові матеріали словацьких збирачів. Ч. Зібрт наголошував на важливос-
ті фольклорних та етнографічних матеріалів для формування національної свідомості, 
особливо в ті часи, наприкінці ХІХ століття, коли чеські землі входили до складу багато-
національної Габсбурзької монархії. Спершу журнал виходив у форматі А5 з великою 
кількістю фотографій і малюнків (зокрема провідних художників того часу - таких, як М. 
Алше). Такий формат і велика кількість ілюстрацій привертав увагу широкої аудиторії.
Крім аматорських досліджень, які переважно були описового характеру й інформативно 
дуже багатими, в «Český lid» публікувалися ґрунтовні статті на історичну, етнографічну, 
археологічну і антропологічну тематику провідних вчених чеської науки (наприклад, О. 
Гостинського, В. Тіллего, О. Зіха). Журнал став основою для вивчення усної народної 
творчості, народної архітектури, чеського національного одягу, способу життя, харчу-
вання, народних занять, промислів і ремесел, народного мистецтва, сільського госпо-
дарства, соціальної культури, сімї та сімейного побуту, звичаїв, традицій і обрядів, свят 
календарного циклу, світоглядних уявлень і вірувань чеського народу.

З часом Ч. Зібрт почав приділяти увагу бібліографічним описам та рецензійним 
оцінкам. Він разом з Фердинандом Патеком почали упорядковувати бібліографію етно-
графічних розвідок, а також подавати інформацію про міжнародні з’їзди і конференції 
етнографів, виставки та музейні експозиції, публікувати біографії та некрологи видатних 
етнографів і фольклористів з усього світу. Також у журналі подавалися огляди зарубіж-
них досліджень і описи змісту іноземних періодичних видань, саме на сторінках «Český 
lid» можна було дізнатися про розвиток етнографії в слов’янських країнах, а також про 
досягнення американської культурної антропології.У 1914 році, після початку Першої 
світової війни, журнал перестав виходити і знову був відновлений Ч. Зібртом в 1924 
році. Ч. Зібрт продовжував посилено працювати, незважаючи на проблеми зі здоров’ям, 
а співпраця чеських етнографів з журналом слабшала. Колишні дописувачі в «Český lid» 
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почали надавати перевагу публікаціям у регіональних журналах і збірниках. Рівень жур-
налу в кінці 20 рр. ХХ ст. знизився. Через рік після смерті Ченека Зібрта в 1932 році 
видання «Český lid» вдруге перервалося на п’ятнадцять років. Після закінчення Другої 
світової війни, а саме в 1946 році, «Český lid» було відновлено. До назви додався підза-
головок «Місячник з історії сіл та етнографії». Ініціатором відновлення журналу став 
етнограф Карел Хотек, який очолив журнал разом з Антоніном Волавком (редактором 
був Зденек Хлавачек), випуск 1950 року готував з істориком Вацлавом Черним (редактор 
Франтішек Буланек). «Český lid» почав виходити у форматі A4 шість разів на рік у по-
двійних випусках. Спрямованість журналу, порівняно з колишньою, суттєво змінилася. 
Укладачі насамперед співпрацювали з істориками і зосереджували увагу журналу на до-
слідженні історії сільських районів і сільського господарства, чеського пограниччя. К. 
Хотек, як і раніше, співпрацював з дослідниками-аматорами, проте в журнал поступово 
почало все більше писати фахівців з університетською освітою. На початку 1950 року 
журнал було переорієнтовано на актуальні проблеми чеського села і кожне з видань на-
було вигляду монотематичного регіональноспрямованого збірника.Потім журнал підпав 
під вплив політичного розвитку країни. Головний редактором Český lid з 1953 по 1962 
рік стала Ольга Скалнікова, з 1963 року - Ярослав Kрамаржік. Обсяг і зовнішній вигляд 
журналу в цей період змінено не було. «Český lid», як і раніше, виходив шість разів на 
рік у форматі A4 подвійним випуском. Але, окрім кольорової обкладинки, а також фото-
графій і ілюстрацій, додалися дві сторінки з кольоровими репродукціями предметів тра-
диційної культури (посуду, меблів, одягу, скульптури і т. д.).З цього часу журнал почав 
упорядковувати Кабінет етнографії Чехословацької академії наук, створений у 1952 році, 
а з 1954 року - Інститут етнографії і фольклористики, який було утворено шляхом злиття 
Кабінету етнографії і Кабінету народної пісні. У підготовці Český lid стали брати участь 
насамперед співробітники Інституту етнографії і фольклористики та інших інститутів 
ЧСАН, які в цей час активно виникали й формувалися. Інститут етнографії і фолькло-
ристики заснував власний журнал – Чехословацька етнографія, який повинен був стати 
провідним виданням з етнографії. Тому «Český lid» у цей час дещо відійшов на другий 
план. Ця ситуація, що вплинула і на зміст журналу, тривала до початку 60-х рр. ХХ ст., 
коли обидва журнали були офіційно об’єднані і «Český lid» став провідним етнографіч-
ним журналом у Чехії. (У Словаччині таку роль відігравав журнал «Slovenský národopis», 
що видавався з 1953 року Словацької академією наук). «Český lid» був зосереджений, в 
основному, на дослідженнях з чеської етнографії і фольклору, а також країн Центральної 
та Східної Європи. 

Багато уваги стали приділяти бібліографії етнографічних праць. В 6 номері щороку 
почали публікувати бібліографію етнографічних видань, опублікованих протягом року, 
яку упорядковував Людвіг Кунз.Поступово відходили дослідження, написані на значно-
му обсязі матеріалу, і статті почали набувати вузької спрямованості. На сторінках жур-
налу разом зі статтями почали з’являтися публікації результатів соціологічних опиту-
вань. Змінилося керівництво журналу - протягом 1963-1969 років ним керував Ярослав 
Kрамаржік, протягом 1969-1973 - Володимир Шеуфлер. З 1972 року «Český lid» став 
виходити чотири рази на рік, так виходить і до сьогодні.

З кінця 1972 року журнал упорядковувала Анна Пітнерова, після неї, у 1976 році, - 
Віра Maресова, в 1977 році - Антонін Робек. Інститут етнографії і фольклористики в цей 
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час зосереджувався на вивченні народу та народного мистецтва періоду національного 
відродження, народних майстрів, етнічних проблемах новоствореного чеського кордону, 
питаннях, повязаних з циганами, і проблемами, пов’язаними з людьми, що працюють 
за кордоном. Всі ці питання і проблеми обговорювалися і на сторінках «Český lid».По-
рівняно з попереднім періодом, зі сторінок журналу майже зникли статті про досягнення 
в етнографії і фольклористиці іноземних країн. Частково це було пов’язано з тим, що 
існували інші спеціалізовані журналів, зосереджені саме на цих питаннях. Крім того, в 
«Český lid» перестала публікуватися інформація про міжнародні конференції і рецензії 
на книги провідних світових етнографів і фольклористів. Змінилася структура журналу, 
він став журналом, у якому публікувалися праці тільки співробітників інституту. 

Ситуація дуже повільно починає змінюватися на краще приблизно в середині 80-х 
ХХ ст. В цей період у журналі було опубліковано багато цікавихстатей, особливо з іс-
торії матеріальної культури (сільське господарство, ремесла, домашні вироби, сільська 
архітектура, інтер’єр, господарські та технічні будівлі). Журнал в цілому, таким чином, 
протягом багатьох десятиліть, характеризується відносно високим рівнем евристично-
го та етнографічні роботи, однак, супроводжується основні теоретичні та методологічні 
відставання в інтенсивно розвиваються соціальних наук в Західній Європі і США. Під-
заголовок, який «Český lid» мав з 1970 року, - “Етнографічний журнал” абсолютно від-
повідав його змістові. Зміна політичного устрою в 1989 році призвела до змін у чеській 
етнології як науці і поставила подальше існування часопису під сумнів. 

Концепція нового редактора журналу розпалася із концепцією журналу 70 і 80 років. 
Інститут етнографії і фольклористики (з 1999 року - Інститутом етнології) як видавець 
журналу вирішив, що відтепер знову братиме до друку статті не тільки співробітників 
інституту, а й будь-яких авторів. Була сформована нова редакційна рада з 20 осіб, завдан-
ням якої було спрямувати журнал на новий напрям свого розвитку. 

Це новий напрямок, який має журнал і сьогодні, можна охарактеризувати як по-
єднання старої етнографічно-історичної традиції з постійно розширюваним спектром 
нових дисциплін, пов’язаних з етнологією, культурою, антропологією. Перехід на нову 
концепцію журналу не був легким. Цікаві зміни, що мали незаперечне символічне зна-
чення, розпочалися з зовнішнього вигляду журналу. Радикальний розрив з “соціалістич-
ним” «Český lid» позначився новою графікою і новим форматом (В5), в якому журнал 
почав виходити з 1992 року. На поступовий перехід до сучаснішого формату досліlжень з 
етнології почав вказувати підзаголовок “Журнал з етнологічних досліджень”, який дода-
ли в 1998 році. Нарешті в 1999 році директор Інституту ініціював обговорення радикаль-
них змін в назві та дизайні «Český lid». В результаті досить гострих суперечок виріши-
ли залишити журналу стару назву і дати новий підзаголовок – «Етнологічний журнал». 
З новим підзаголовоком і в новому графічному дизайні журнал видається з 2001 року. 
Журнал відображає сучасний стан і розвиток етнології та суміжних дисциплін в Чеській 
Республіці. На сьогодні «Český lid» охоплює весь спектр гуманітарних дисциплін, осно-
вне місце відводячи етнографії, фольклористиці, етномузикології, історичній етнології, 
історичній антропології, археології, лінгвістиці та так званій «європейській етнології чи 
культурно-соціальній антропології». В 90-х роках ХХ ст. переважали дослідження, що 
базувалися на історичному методі. Це пояснюється не відсутністю інтересу до нових 
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методів дослідження, а тим, що такий напрямок досліджень у чеській етнографії на той 
час був дуже сильним. 

Зараз «Český lid» є, безсумнівно, основним журналом з етнології у Чеській Респу-
бліці. На його сторінках публікуються як чеські, так і іноземні науковці. Публікації ма-
ють високий професійний рівень. З 2005 року змінився формальний вигляд публікацій – 
обов’язковою стала наявність анотації англійською мовою, ключових слів та контактної 
інформації про автора. З вересня 2005 року журнал створює нова команда (головний 
редактор Їржі Войтш і виконавчий редактор Катерина Сeдліцка). Своє бачення подаль-
шого вигляду «Český lid» вони виклали в редакційній статті до першого випуску 2006 
року. Головним завданням нових редакторів є збільшити кількість цінних теоретико-ме-
тодологічних досліджень і більше друкувати текстів іноземними мовами. Якщо «Český 
lid» хоче конкурувати з міжнародними виданнями, необхідно, щоб до нього мали відкри-
тий доступ і зарубіжні дослідники. Крім того, бажано, щоб сучасні чеські дослідження 
чи історичні джерела могли читати фахівці з інших країн. Це призведе до міжнародних 
дискусій та обміну думками і т.д. Більша увага буде приділятися в майбутньому на під-
готовці тематичних випусків. 

Додалися деякі основні технічні характеристики журналу. «Český lid» виходить чо-
тири рази на рік накладом 500 примірників. Видання становить 450 сторінок формату 
B5, статті можуть бути надруковані будь-якою мовою. Основний зміст журналу ста-
новлять наукові статті. Кожен випуск містить також матеріали з польових досліджень 
і архівні дані (рубрика розділ Матеріали), звіти про конференції, семінари, виставки, 
ювілеї видатних вчених і т. д. (розділ конференції і звіти) та огляд нових видань (розділ 
Література). Нерегулярно в «Český lid» виходять також інтерв’ю чи обговорення. Ви-
дає журнал Інститут еттнології Академії наук Чеської Республіки, до складу редколегії 
входять: Франтішек Багенськи, Душан Голи, Йозеф Kaндерт, Олдржіх Кашпар, Габріела 
Kiліанова, Зигмунт Клодніцкі (Польща), Петр Лозовюк, Ондржей Маньюр, Лідія Петра-
нова, Яна Поспішілова, Зденек Салзман (США), Мілена Сецка, Петр Скалнік, Даніела 
Ставєлова, Їржі Тракслер, Любомир Tилнер і Зденек Угерек.

Література
1. www.eu.avcr.cz
2. http://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/index.htm
3. http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0009- 
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Конотації у Семантичній СтруКтурі КуЛЬтурних Кодів
(на матеріалі лексики та фразеології «Словника народної мови»)

У статті здійснюється характеристика культурного коду з урахуванням семасіо-
логічного аспекту дослідження номінативних одиниць в народній мові, встановлюється 
місце кодів у народній моделі світу, демонструється вплив культурних конотацій на 
останні.

Ключові слова: культурний код, конотація, народна модель світу, номінація.
В статье осуществляется характеристика культурного кода с учетом cемасеологи- 

ческого аспекта исследования номинативных единиц в народном языке, устанавливает-
ся место кодов в народной модели мира, демонстрируется влияние культурных конно-
таций на последние. 

Ключевые слова: культурный код, коннотация, народная модель мира, номинация.
The article characterizes the cultural code, taking into consideration the semasiological 

aspects of rustic speech nominative units research, determines the code place in the folk model 
of the world, demonstrates the impact of cultural connotations on it. 

Key words: cultural code, connotation, the folk model of the world, nomination.

Способи вербалізації та кодифікації уявлень людини про оточуючий світ та саму 
себе як носія певної культури в рамках антропоцентричної парадигми сучасного мовоз-
навства верифікуються у мові шляхом поєднання лінгвістичних та екстралінгвальних 
факторів (О. Березович, В. Карасик, В. Маслова, О. Селиванова, О.Тищенко, С. Толстая 
та ін.). Актуальність роботи зумовлюється потребою у описі культурного кодування, 
звертаючи увагу на конотативний аспект семантики номінативних одиниць. 

Мета даної розвідки – здійснити характеристику культурного коду, з урахуванням 
семасіологічного аспекту дослідження номінативних одиниць в «народній мові», зумо-
вила конкретне завдання: встановити місце кодів у народній моделі світу, продемонстру-
вати вплив культурних конотацій на останні.

«Народна мова» – на противагу літературній, жива мова народних мас, відома в усно-
му вживанні, як розмовна мова, мова діалектів чи як мова фольклорних творів. мате-
ріалом дослідження обрано діалектні номінації, а також текстові фрагменти добрані з 
фольклорних творів, які хоча і знаходяться на периферії мовного масиву та вирізняються 
винятковим лексичним розмаїттям, виразовими й словотворчими можливостями.

Категорії культурного коду та культурного тексту відносяться до основних структур-
них вимірів символічної мови культури – парадигматичного та синтагматичного [2: 340]. 
З точки зору сучасної семасіології, взаємодія культур – це перекодування інформації з 
мови культури одного народу на мову культури іншого. Це стосується усіх мовних сис-
тем, символічних образів, вторинних моделюючих систем і т.д. Щодо розуміння самого 
терміну культурний код існують різні підходи. Так, Ю.М. Лотман під культурним кодом 
©  Пальчевська О.С., 2011
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розуміє систему образів, що відноситься до певної культурної сфери або ж артефакти 
культури, що виступають у знаковій функції. У термінах Тетяни Щепанської система 
культурних кодів лежить в основі надгрупової спільноти та використовує для самоіден-
тифікації різні символи [11: 59]. Науковець розділяє невербальні коди (просторовий, 
часовий, предметний, тілесний) та вербальні стереотипи. С. М. Толстая твердить, що 
суттєві для культури смисли можуть виражатись засобами різноманітних кодів, кожний 
з яких пропонує свою структуризацію та концептуалізацію кожного конкретного смислу. 
На думку дослідниці, коди поділяються на субстанціональні та концептуальні [9: 333]. 
Представниця тієї ж самої лінгвістичної школи О. Л. Березович, досліджуючи дискурс 
гри, називає культурними кодами мотиваційні сфери (тварини, рослини, побутовий ін-
вентар, ремесла та ін.), з яких походять мовні одиниці [2: 340]. В. В. Красних зазначає, 
що культурний код – це інформація, закодована в певній формі, яка дозволяє іденти-
фікувати культуру, це «мета-рівень»для семіотичног мо простору (сукупність символів 
і знаків культури), універсальний за своєю природою, але такий, що детермінується 
суб’єктивним чинником. Кодування культурного простору носить національний харак-
тер, тобто воно специфічне для кожної національно-культурної спільності. Між кодами 
культури не існує чітких меж. Вони зумовлюють і обумовлюють один одного. Базовими 
для російської культури вчений вважає наступні: соматичний, просторовий, часовий, 
предметний, біоморфний, духовний [5: 297]. Одиниці культурного коду мають змінний 
план вираження: один і той же образ може втілюватися, як в різних субстанціях, так і в 
слові. Виражені у вербальній формі культурні коди виникають в усній народній твор-
чості, в художній літературі, частково проникають в природну мову і залишаються там 
у вигляді образної лексики, одиниць фразеологізмів, паремій, крилатих виразів і тому 
подібне. Відбувається часткове злиття природної мови з образними кодами культури. 
Фактично будь-яка сфера, що має конкретно-чуттєву наочність, може стати когнітивною 
основою для виникнення культурного коду. Універсальні культурні коди завжди націо-
нально детерміновані та обумовлені культурними реаліями певного народу [8]. Перехід 
номінації в інші культурні коди супроводжується появою в її семантичній структурі куль-
турних конотацій. Адже як слушно зауважує М.Ф Аліференко конотація – це той аспект 
значення номінативних одиниць, який є сукупністю емотивних, асоціативно-образних 
та стилістичних сем, які відображають не скільки ознаки означуваних об’єктів, скільки 
відношення мовця до означуваного або ж до умов мовлення[1: 169]. 

У термінах В.Н. Телія культурна конотація це в загальному вигляді інтерпретація 
денотативного чи образно мотивованого, квазіденотативного аспектів значення в катего-
ріях культури з домінуванням образної основи. Система образів акумулює світогляд та 
пов’язується з матеріальною, соціальною чи духовною культурою певної мовної спіль-
ноти, а тому може свідчити про її культурно-національний досвід та традиції [7: 214]. В 
якості основних ознак конотації називають: ознаку додатковості до денотативного зна-
чення; вторинність конотації у стосунку до денотації; вираження емоційної, експресив-
ної та оцінної інформації [7: 214]. 

Біоморфний код реконструює образи тварин та рослин, які виступають в якості куль-
турних еталонів. Прикладом застосування біоморфного коду в народній мові можна 
вважати специфіку втілення образу осики. Одна із назв Populus tremula, осики чи топо-
лі тремтячої, в діалектах – apse, спотворене apsen-tree, the aspen [14 (1: 66)], утворене 
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шляхом додавання суфікса із староанглійського æspe “осика,” з P.Gmc. *aspo (O.N. ösp, 
M.Du. espe, O.H.G. aspa, Ger. espe), з PIE *apsa “осика”. За переказами хрест Ісуса було 
зроблено саме із цього дерева, внаслідок чого його листя тремтить із сорому [20: 34].

Шотландські легенди додають, що Іуда після зради повісився на осиці [17: 124]. Ті 
ж мотиви зафіксовано і в слов’янських віруваннях [6: 570]. В англійській мові лексема 
apse зустрічається у вербальній формулі, що виражає незадоволення Apse upon thee! [14 
(1: 66)]. В російській мові Быть на осине (кому-либо) – побажання загибелі, пов’язано із 
давніми уявленнями. Осиковий кілок вбивали в могилу вампірів, для того щоб утримати 
їх від виходу. На осику вішали вбиту змію – щоб не ожила. Так само вчиняли з собаками, 
які були нездатні до полювання [3: 502]. У слов’ян осика часто асоціюється з демоніч-
ними персонажами: укр. Тьфу на тебе, пек ти осина!(так говорять тому, хто згадав 
чорта), Щоб ти згорів на осиковому дереві! Осика тобі в очі! (адресується відьмі); рос. 
Кол тебе осиновый на том свете, не прими тебя земля! Чтоб ей век на осине трястись, 
да деток своих не видывать!(так кажуть батьки про доньку, яка вийшла заміж без 
батьківського благословення). З іншого боку осика згадується в замовляннях, у складі 
формул вигнання хвороби на дерево: Иди, вывих, на осину!; Поди прочь испуг на горькую 
осину! В гуцульському замовлянні, яке читається «на охорону худоби» Михайло Архан-
гел сидить на воротях з осинових кілків [6: 573-574].

Наївна етимологія пов’язує назву Ilex Aquifolium, падуба або гостролиста, holm, 
home, holn, holly зі значенням Holy-tree (святе дерево). Завдяки таким співвіднесенням 
виникло вірування, що це дерево може відганяти відьом. При будівництві обов’язково 
використовували цю деревину для виробництва дверей, щоб відьми не могли потрапити 
до будинку. На заході Англії існувало повір’я, що молоді дівчата повинні тримати гілку 
гостролиста біля ліжка, щоб запобігти втручанню злих духів та гоблінів. Плоди гостро-
листа – яскраво-червоні ягоди, тому народні вірування стверджують, що це одне із дерев-
оберегів від блискавки. Автор словника девонширських квіткових назв [15: 30] вважає 
вірогіднішим походження номінації із кореня hoi, який позначав міцність та стійкість, 
негнучкість: Eng. holt, German holz, також дієслово to hold. За даними етимологічного 
словника лексема походить від M.E. holin, holyn та втрачає кінцеве n, з ним же співвідно-
ситься французьке hous [holly], яке можна порівняти з англо-саксонським holen, holegn, 
а також уельським celyn, таку ж основу можна зауважити в кельтському слові kul (= теф-
тонське hul), яке можливо пов’язати із латинським culmen - пік, culmus – стебло [18]. З 
вище сказаного можна припустити, що в назві концептуалізувалася форма листя, яке є 
видовжене та загострене. Вірогідно з цим варіантом етимології лексеми співвідносяться 
вірування, де семантика гостроти корелює з негативним ставленням до рослини. Згідно 
з етнографічними джерелами існують обставини, за яких ця рослина приносить невдачу: 
не можна зривати гілки гостролиста весною, коли вони цвітуть та приносити до будинку, 
бо у родині хтось помре. За французькою легендою Христос створив лавр, що викликало 
заздрість диявола, який, натомість, спромігся створити тільки гостролист. Ось чому ця 
рослина колюча. У Британії гостролист є диявольським замінником дуба. Показовою є 
шотландська приказка про брехливу людину: never lies but when the holyn’s green (бук-
вально – ніколи не бреше, хіба що коли зеленіє гостролист), яка випинає вічнозелений 
колір рослини [21: 195].

Антропоморфний код представлений у всіх мовах, та культурах, втілює, надає люд-
ських рис предметам навколишнього середовища, явищам природи, різноманітним про-



199

цесам та діям. Одним з способів його втілення вважаємо номінації з власною назвою, 
адже людина через призму себе номінує оточуючий світ, класифікує його. Продемон-
струємо маркування інтелекту шляхом використання власної назви як основного кодифі-
катора. На позначення дурної людини використовується номінація: a daft Watty (букваль-
но нерозумний Уотті) [14 (2: 9)], де Уотті пестливе від імені Уолтер, зустрічається також 
у композиті Watty-handed, зі значенням лівша [14 (6: 404)] та ФО to look like Watty to the 
worm (дивитися як Уотті на черв’яка) – мати вигляд, який висловлює огиду [14 (6: 404)], 
що підтверджує використання антропоніма у номінаціях, які відносяться до низу оцінної 
шкали. Номінація також зустрічається у формі a dafty Whatty, дурень, незграбна людина 
[14 (2: 9)]. В ФО Duke’s-headed fool (дурень з герцогською головою) «дурна людина» від-
бувається антропонімізація компонента Duke – Герцог, який позначає соціальний статус 
[14 (2: 203)]. Tom boy (хлопець Том) – «людина, яка поводиться по-дурному», друге зна-
чення ФО – «розпусник» [14 (6: 184)]. Говорячи про дуже дурну людину, вживають також 
паремію as wise as Walton’s calf who ran nine mile to suck a bull (такий же мудрий як теля 
з Уолтона, яке пробігло дев’ять миль, щоб посмоктати бичка) [14 (6: 373)]. Номінація ви-
никла в районі Есекса та часто використовується в інших місцевостях у контексті селищ 
з назвою Waltham. Свартенгрен Т. Хілдінг вважає, що оригінальне значення паремії було 
спотворене – теля належало Уолтонському абатству, а сама приказка висміювала монахів 
за нерозумні проповіді [16: 49].

Також звернемо увагу на номінації: укр. Альоша приморожений – “людина з вадами 
в характері”; укр. Дунька з Кацапетівки – “дурна жінка”; пол. Śmieje się jak Filip na jelito 
– “особа дурна, бездумна” (польське слово filip має значення ‘розум’, однак у фразео-
логізмах ім’я має негативні асоціації); укр. То ще дурна Гапка – “дурна жінка”, Гапка-
лапка, козина головка: не боїться ні собак, ні сірого вовка, (дражнять Гапку).— Гапка-
лапка, пішла на долинку, принесла дитинку. [10: 617] (негативна конотованість імені Гапа 
пов’язана з впливом польського слова gap – ‘дурень’); Мартин — головою об тин [10: 
615].

Колоративний код відноситься до кодів, які ґрунтуються на перцептивному сприй-
нятті. Проблема символізму кольору є однією із центральних при вивченні зв’язку між 
текстом, кольором та психікою. Колоративний код, походження символізму кольору, його 
зміст, відношення до тих чи інших явищ та подій в житті людей, міжкультурні відміннос-
ті – одні з головних питань цієї проблематики. Так, дуже часто моральні якості людини 
маніфестує колір очей: Gray-eyed, greedy; Brown-eyed, needy; Black-eyed, never blin’, Till 
it shame a’ its kin. Словник колоративів англійської мови подає: Green [19: 186] green-eyed 
– жадібний, заздрісний; вираз the green-eyed monster позначає жадібність – Shakespeare’s 
Othello Act 3 Scene 3 [19: 187]. 

Зелений це колір трави. Походить із староанглійського gréne, від старотевтонського 
кореня grô, із якого виникли слова grass, ‘to grow’. Цей колір символізує надію, а також 
є священним кольором ісламу. У англійському ж фольклорі зелений вважається нещас-
ливим кольором, особливо стосовно одягу – ‘wear green and you will soon wear black’. 
Вважається, що в зелене одягалися феї, які карали людей за схожий одяг. 

У шотландських віруваннях кольори тісно пов’язувались із сутністю людського жит-
тя: Blue Is love true. Green Is love deen [done]. Yellow ‘s forsaken, and green ‘s forsworn, But 
blue and red ought to be worn [23: 226].
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Також: Blue is beauty, red ‘s a taiken [token],Green ‘s grief, and yellow ‘s forsaken [19: 
226].До жовтого кольору у середні віки склалося зневажливе ставлення, у одяг такого ко-
льору одягали рабів та банкрутів, звідси до тепер хлопчики з дитячого притулку Christ’s 
Hospital одягаються у жовті штани. 

В українському народному сприйманні жовтий — колір, що асоціюється з небесним 
денним і нічним світилами, з багатим урожаєм хлібного лану; набув величальної сим-
воліки, зокрема в колядках маємо мотиви «жовтих стін», «биків жовторогих», «жовтих 
восків Богові на свічку»; жовті великодні яйця, жовті сап’янці, жовті хустки також ознака 
поваги до жовтого кольору (І.Нечуя-Левицького — «висока молодиця в жовтім очіпку»); 
у піснях жовтий колір —символ журби: «Зеленая рутонька, жовтий цвіт, — Не піду 
за нелюба, піду в світ», символ без рідності: «Там сам я, там сам я. В темнім лісочку, 
в жовтім пісочку загину»; жовта барва символізує й старість як колір осені: «Огірки 
жовтяки, старійтеся парубки» (про хлопців, яким давно пора женитися) [4: 225]. 

Як уже згадувалось вище, зелений – найпоширеніший колір у природі асоціюється 
у англосакській культурі із горем та катастрофами. Одружуватись у зеленій сукні вва-
жалось передвісником сімейних нещасть: They that marry in green,Their sorrow is soon 
seen [23: 227]. Про молодшу сестру, яка одружується перед старшою говорять that she 
has given them green stockings. Та Wear green garters [Slg] залишитися неодруженою є 
віддзеркаленням шотландського звичаю коли на весіллі молодшої сестри старші неза-
міжні одягали зелені панчохи [17: 30]. З негативною конотацією зеленого кольору спів-
відноситься і наступна примовка: The Lindsays in green Should never be seen. Вважається 
що йдеться про кровопролитну війну 1452, у якій полягло багато представників шот-
ландського клану Ліндсеїв, кольором кільтів яких був зелений [23: 187]. Збанкрутілих 
шотландців змушували одягати зелені головні убори, звідси приказка Get a green bonnet 
[Sc] розоритись [22: 28]. Зелений колір в українському народному світосприйманні набув 
символіки надії (зеленая рута, зелений луг, зелена діброва, зелена трава-мурава, зелен 
сад-виноград, зеленеє жито), бо здавна пов’язується з весною і зеленими нивами, що 
мають дати врожай; водночас символізує молодість («Ой піду я, молоденька, зеленою до-
линою», «Ой ти, козаче,зелений барвінку!»); надія й молодість пов’язуються з радощами, 
веселістю: «Серце моє кам’яноє, коли будеш веселоє? Тоді будеш веселіти, як буде лист 
зеленіти?»; ту саму символіку має й зелене вино: «Зеленеє вино на потішення». [4: 242].

На противагу зеленому – блакитний вважається кольором кохання: If you love me, love 
me true; Send me a ribbon, and let it be blue. If you hate me let it be seen; Send me a ribbon, 
and let it be green [13: 188]. Можна привести примовку, яка не рекомендує нареченій 
одягати блакитне: If dressed in blue She’s sure to rue [12: 290]. Синій колір асоціюється з 
космогонічними поняттями та артефактами культури: обрієм грізних років Голубіє, мов 
спогад про Тебе, Синя плахта лісів, Синій пояс Твій стрічкою в’ється; у народних піснях 
синє вино подається на противагу зеленому, що символізує радість, веселощі («Зелене 
вино на потішення»), означає журбу: «Твоє ми вино синьо зацвіло, Синьо зацвіло, мало 
вродило»; у «Слові о полку Ігоревім» після поразки українського війська «черпали мені 
синє вино з трудом змішане». [4: 538-539] 

Отже, фрагментарно розглянувши номінації, які репрезентують три культурні коди 
(біоморфний, антропоморфний та колоративний) у різних мовах, можемо постулювати, 
що під культурним кодом розуміємо систему символічних образів, які маркують народну 
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мову, мають свій план вираження (вербальний / невербальний), відносяться до різних 
концептуальних мотиваційних сфер, наділені одночасно універсальними та специфічни-
ми рисами в співвідношенні однієї культури з іншою. Перехід номінації в інші культурні 
коди супроводжується появою в її семантичній структурі культурних конотацій. Пер-
спективним видається виокремлення конотативного значення у системі інших культур-
них кодів.
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УДК 811.111’37
Охріменко О.А.
(Київ, Україна) 

модеЛЬ жанру «ЗаКон» - інваріантна-варіантна форма

Мовленнєвий жанр «закон» є складним явищем, динамічною структурною моделлю, 
яка відображається в конкретних мовленнєвих творах. Жанр «закон» є інваріантною 
формою, а «податковий» -  варіантною формою, вираженою в 50 податкових текстах.

Ключові слова: модель: горизонтальна, вертикальна, жанр «закон», варіант, інва-
ріант.

Речевой жанр «закон» является сложным явлением, динамической структурной 
моделью, которая отображается в конкретных языковых произведениях. Жанр «за-
кон» - это инвариантная форма, а «налоговый» - вариантная форма, выраженная в 50 
налоговых текстах.

Ключевые слова: модель: горизонтальная, вертикальная, жанр «закон», вариант, 
инвариант. 

The speech genre “law” is a difficult phenomenon, dynamic structural model, that is 
represented in concrete speech works. Genre “law” is an invariant form, and “fiscal” is the 
variant form, that is expressed in fifty fiscal texts.

Key words: model: horizontal, vertical, genre “law”, variant, invariant.

«Форма мовленнєвого жанру є складною, різнорівневою системою елементів та 
зв’язків між ними координаційного й субординаційного типу» [1:53]. Під формою ро-
©  Охріменко О.А., 2011
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зуміємо систему способів, прийомів та матеріальних засобів вираження, представлення, 
реформування й функціонування змісту певного твору відповідно до існуючих норм, 
критеріїв, вимог. Існує велика кількість жанрових форм, які мають свій особливий вну-
трішній зміст. Форма відображує естетичну та прагматичну цінність твору. Вона має 
смислове значення, за яким знаходиться людина, культура, світогляд, світовідчуття. Різ-
номанітні форми виникають в залежності від соціально-культурних потреб суспільства 
та практичної необхідності, так наприклад жанрова форма «закон» з’явилась з появою 
державності [1:54-55], а форма «податковий закон» - при необхідності оподаткування 
сфер діяльності громадян. Тому існують варіативні та інваріантні форми закону. варіант 
(фр. variante, от лат. varians) — одна з декількох редакцій якого-небудь твору (літера-
турного, музичного, і т. д.) чи офіційного (законодавчого) документу; видозміна будь-
якої частини твору. інварі|ант чи інварі|антність — термін, який значить дещо незмінне. 
Конкретне значення терміну залежить від тієї сфери, де він використовується.

Поняття «жанр» використовує літературознавство, журналістика, мистецтвознав-
ство. «Загальна теорія жанрів розглядає жанр як тип художньої форми, як єдність струк-
турно-композиційних ознак, специфічних саме для цього жанру» [3:6]. Потрібно зазна-
чити важливість таких рис жанру, як наявність єдності структурно-композиційних ознак 
та тривалість процесу створення такої єдності. Під цим терміном М. М. Бахтін розуміє 
«визначені, відносно стійкі тематичні, композиційні та стилістичні типи визначень» 
[4:241-242]. Такої ж думки дотримується Одинцов В. В. [5:156], який під конструктив-
ним принципом жанру розуміє місце й роль «раціонально-логічних» та «емоційно-ри-
торичних структур». Жанр – це сполучення елементів лексики, семантики, синтаксису, 
морфології, фонології в будь-якій мові [6:39].

Багато авторів розглядає жанр з погляду теорії діяльності (Архіпов О.Ф., Брандес 
М.П., Васильєв, Ю.О., Іваненко С.М., Провоторов В.І., Юдин Е. Г.). Поняття діяльності 
грає головну роль, оскільки через неї характеризується людський світ. Під діяльністю 
розуміється сутнісна визначеність способу буття людини у світі, здатність його внести 
в дійсність зміни, опосередковані ідеальним [7:112]. В якості основних моментів діяль-
ності виділяються «суб’єкт (носій) діяльності; мета – ідеальний образ бажаного, віднос-
но якого змінюється предмет; спосіб за допомогою якого здійснюється зміна; предмет 
(об’єкт), на який направлена діяльність; результат діяльності» [7:112]. 

Мовленнєвий жанр – це тип цілісного мовленнєвого твору, який характеризується за-
гальною цілеустановкою та композицією. Мета мовленнєвого спілкування проявляється 
в композиційно-мовленнєвій, архітектоніко- мовленнєвій та тональній побудові жанру.

Жанр – це сукупність правил побудови мовленнєвого твору, це певні стійкі та достат-
ньо одноманітні правила організації мови в словесному творі [1:56-60].

Якщо схематично прослідкувати процес породження жанру практичного мовлення, 
то вибудовується наступне: екстралінгвальні фактори – сукупність функціонально-кому-
нікативних ознак, які характеризують спосіб висловлювання – реалізація способу викла-
ду в композиційно-мовленнєвій, архітектоніко-мовленнєвій та тональній побудові, ви-
раженій в мовленнєвих формах. До основних екстралінгвальних факторів відносяться: 
сфера діяльності та комунікативна ситуація (мета комунікації, адресант, адресат, предмет 
комунікації, канал комунікації, код, можливість зворотного зв’язку, безпосередні умови 
протікання процесу комунікації – за Шеноном та Уівером).
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Функціонально-комунікативні ознаки [8:32] відображують функціонально-комуні-
кативну обумовленість мовленнєвого твору, йому відповідають «лінгвістичні ознаки» у 
Є. С. Троянської [9:49], «якості» Н. В. Безсмертної [10:49] та у М. П. Брандес [1:129], 
стильові риси у Є. Г. Різель [11:24] виконують роль посередників між екстралінгваль-
ними факторами та їх мовленнєвою об’єктивацією. Функціонально-комунікативні озна-
ки, визначають спосіб викладу, тобто зовнішню мовленнєву діяльність, діяльність ви-
користання, внутрішнім змістом якої є сукупність ФКО. Таким чином, текст являє собою 
опредметненість у мові типів мовленнєвої діяльності (схем протікання комунікативно-
мовленнєвого акту - жанрів), зумовлених позамовними факторами через ФКО.

Продуктивним методом побудови моделі мовленнєвого жанру є розрізнення законо-
мірностей реалізації комунікативних цілеустановок, які складають вертикальну структу-
ру мовленнєвого жанру та закономірностей лінійного розгортання тексту, які складають 
горизонтальну структуру моделі [12:5].

Побудова вертикальної структури передбачає виявлення функціональної специфіки 
досліджуваного жанру, його основних комунікативних завдань, а також найбільш харак-
терних для цього мовленнєвого жанру способів реалізації цих комунікативних завдань, 
тобто мовленнєвих форм, які складають основу композиційно-мовленнєвої організації 
текстів, під якою розуміють внутрішню структуру, яка представляє собою організацію 
предметно-логічного змісту, та форму викладу у вигляді використання композиційно-
мовленнєвих форм, таких як розповідь, опис та міркування та архітектоніко-мовленнє-
вих форм (діалог, монолог, полілог) (1: 127; Строителева А. А. 1981).

«Композиційно-мовленнєві форми є формами мисленнєво-мовленнєвого процесу та 
певними формами викладу в тексті. Вони виступають конструкцією жанру та, реалізую-
чи певну мету, роблять цю конструкцію носієм конкретного смислу, тому що мета – при-
стосування форми – і є її зміст (смисл)» [2: 21].

Жанрову форму «закон» утворює КМФ «констатуюча розповідь», яка забезпечує 
максимальне «стиснення» часу та пропускання подробиць, а також максимальне відда-
лення автора (колективного автора) та читача від події. КМФ «констатуюча розповідь» 
реалізується в реченнях з констатація ми, ствердженнями, фактами, тобто реченнях, які 
мають результативний характер. В ній відсутня динаміка, яскраво виражена закінченість 
думки й непотрібно розвивати її далі, що ослаблює часову послідовність, типічну для 
форми «констатуюча розповідь». 

Побудова горизонтальної структури передбачає опис головних композиційних еле-
ментів, виконуючих різноманітні функції в рамках досліджуваного жанру. Основними 
композиційними елементами мовленнєвого жанру є заголовок, вступ, головна частина та 
заключна частина. Крім цих елементів в рамках горизонтальної структури можна вважа-
ти архітектоніко-мовленнєві форми, які утворюють зовнішню конструкцію жанру, тому 
що вони є формами реалізації певного комунікативно-мовленнєвого акту. В їх основі 
лежать односпрямованість чи взаємоспрямованість спілкування між учасниками комуні-
кації. До основних архітектоніко-мовленнєвих форм, за М.П. Брандес, відносяться: мо-
нолог, діалог, полілог, їх різноманітні комбінації та чуже мовлення.

Тональна побудова жанру є результатом стильового процесу, тому що в тональностях 
реалізується аксіологічна функція, функція суб’єктивно-духовного впливу (управлінська 
функція), яка управляє психологічною стороною сприйняття [1:31-33]. Відбувається 



205

накладення певних характеристик функціонального стилю, до якого належить жанр, 
на жанрові характеристики. Йдеться про таку стильову якість, як експресивність. То-
нальності являють собою згорнуту експресивність. Загальна тональність жанру виникає 
на основі тональностей композиційно-мовленнєвих форм, архітектоніко-мовленнєвих 
форм та стилістичних засобів мови. 

«Сфера діяльності включає в себе фактори соціального та психологічного типу, під 
впливом яких в загальному плані формується комунікативна ситуація окремого комуні-
кативного акту, зумовленого метою комунікації» [2: 23]. Традиційно розрізняють п’ять 
основних сфер людської діяльності: побут, ділову, наукову, політико-ідеологічну та есте-
тичну [11:20]. Сфера діяльності жанру «закон» відноситься до офіційно-ділової сфери.

Комунікативна мета мовленнєвого жанру «закон» інформує громадян про правила 
поведінки в суспільстві, заборони та дозволи, застерігає осіб від неправомірних дій. Сут-
ність комунікативної діяльності відповідно до мети полягає в розробці законів, норма-
тивів, що визначають взаємовідносини між суб’єктами, які діють на ринку, тобто між 
державою та юридичними і фізичними особами, роботодавцями та найманими працівни-
ками. Це регулювання здійснюється через прийняття законів, постанов, інструкцій або 
інших документів, які встановлюють порядок дій та правила поведінки. 

Тривалість акту комунікації залежить від часу, витраченого на передачу тексту по 
каналу зв’язку, та сприйняття тексту адресатом.

Адресант – це колективний автор, колектив Федерального податкового департаменту 
на чолі з Міністром, який безпосередньо займається урегулюванням процесу оподатку-
вання в країні. Звичайно на посаду міністра обирається політик, а не спеціаліст в області 
податків. Людина, яка розуміється на податках і до думки якої прислуховуються, — се-
натор чи перший заступник. Він є державним службовцем, спеціалістом вищого класу. 
Це може бути професором університету, який вийшов на пенсію, чи високопоставленим 
працівником податкової служби. Адресант виконує активну роль, тому що за допомогою 
тексту податкового закону він інформує читачів та впливає на них. У зв’язку з тим, що 
адресант є колективним автором, то текст не відображає індивідуальні особливості ха-
рактеру та мовлення адресанта.

Адресат – це, з одного боку, спеціалісти (юристи), а з іншого, – усе суспільство, 
масовий читач.

Крім цих елементів комунікативної ситуації важливі такі фактори комунікативного 
акту: код – рідна мова, канал – писемне мовлення, передане через текст закону. 

Вид мовлення – монолог. Учасники комунікації не вступають в безпосередній кон-
такт, можливість зворотного зв’язку також відсутня.

Предмет комунікації текстів мовленнєвого жанру «закон» у підвиді «податковий за-
кон», - це механізми і конкретні заходи по оподаткуванню різних сфер практичної ді-
яльності людей. 

Жанр та стиль є «як категоріями способу мислення, так і категоріями практичної 
мовленнєвої діяльності», а «свідомо-мисленнєва діяльність характеризується наявністю 
внутрішнього плану, регулюванням, опосередкуванням, мисленнєвим моделюванням ре-
зультатів» [1:56-59].

Модель мовленнєвого жанру являє собою алгоритм, систему правил, за якими ство-
рюється реальний текст. Алгоритм володіє певним типом внутрішнього змісту, який ви-
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значає форму тексту. Цей зміст жанру складає сукупність функціонально-комунікатив-
них ознак, які визначають спосіб викладу. 

ФКО «офіційність» є домінуючою в офіційно-діловій сфері. У жанрі «закон» чітко 
визначені мовленнєві засоби для продукування юридичного законодавчого тексту.

ФКО «формалізованість» базується на тому, що тематичне коло юридичного мов-
лення у сфері законодавчих відносин чітко визначене, обмежене правилами написання 
текстів законів, які створюються колективно, оскільки адресант – це колективний автор.

ФКО «регулятивність» означає врегулювання діяльності людини, спрямування по-
ведінки громадян у комунікативних ситуаціях офіційно-ділового спілкування. 

Характерними особливостями жанру «закон» є специфічна професійна лексика, но-
мінативні структури, кліше, простий майбутній час, теперішній час, простий минулий, 
завершений минулий час, кон’юнктив ІІ, з würde, Infinitiv, інфінітивні звороти, складно-
сурядні, складно-підрядні речення, безособові речення, пасив.

Під побудовою горизонтальної структури мається на увазі опис основних компо-
зиційних елементів, які виконують різноманітні функції досліджуваного мовленнєвого 
жанру. Основними композиційними елементами горизонтальної структури жанру при-
йнято вважати заголовок, вступ, основну та заключну частину.

У заголовку податкового закону міститься корисна для читача інформація про 
зміст тексту. Заголовок може складатись з одного або кількох слів: Bewertungsgesetz, 
Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln 
[13:2009], який друкується жирним шрифтом, щоб відділити назву податкового закону 
від іншого та щоб читач міг знайти потрібний текст. Вступ надруковано завжди мілким 
шрифтом, у ньому міститься інформація про закони. Закон стосується відповідної сфе-
ри життєдіяльності людини та оподаткування певного виду діяльності. У деяких подат-
кових законах вступ розширюється змістом, якщо текст занадто великий, це дає змогу 
реципієнту знайти потрібну йому інформацію, не перечитуючи весь податковий закон, а 
лише необхідну частину. Якщо податковий закон стосується земельних питань, у всту-
пі зазначається, що у прийнятті закону брав участь Бундесрат (Gesetz zur Verbesserung 
der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz - BetrAVG); Gesetz über bauliche 
Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung (Schutzbaugesetz)) [13:2009].

Після вступу йде основна частина, яка, як правило, ділиться на параграфи, пункти та 
підпункти. В основній частині мова йде про саму суть закону, та про сферу діяльності, 
на яку спрямоване оподаткування. Уся інформація міститься в параграфах. Основна час-
тина деяких законів має варіативні форми, вона може складатись з частин, розділів, під-
розділів, які у свою чергу теж складаються з параграфів, пунктів, підпунктів. В основній 
частині також містяться редакції певних частин тексту, пунктів закону від певного числа, 
місяця, року або старі чи нові редакції. Усі зміни в тексті закону строго фіксуються. 

Заключна частина закону завершується розпорядженням до застосування або за-
ключними розпорядженнями. Вона може складатись з одного параграфу або декількох 
параграфів. У заключній частині мова йде про те, де мусить застосовуватися закон, та в 
деяких законах, навіть, коли він вступає в силу.

Деякі податкові закони доповнюються додатками, структура яких теж варіює. Додат-
ки доповнюють параграфи тексту закону, а деякі повторюють структуру самого закону, 
тобто складаються з заголовку, вступу, основної частини та заключної. Так наприклад, за-
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кон „Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (Bundeserziehungsgeldgesetz - BErzGG)“ 
складається зі вступу, який містить одне речення, основної частини, представленої двома 
розділами, 21 параграфами, пунктами та редакціями від 31.12.2003 та 01.01.2004, за-
ключної частини, яка складається з третього розділу та трьох параграфів. Закон допо-
внює додаток, представлений заголовком „Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld 
und Erziehungsurlaub (Bundeserziehungsgeldgesetz - BErzGG)“, у редакції для дітей, наро-
джених від 01.01.2001., вступу, який складається з одного речення, основної частини, яка 
містить три розділи, 21 параграф, пункти, третій розділ (ненадрукований), заключна час-
тина будується з четвертого розділу та двох параграфів. А в законі „Bewertungsgesetz“, 
наприклад, додатків 26, і складаються вони з таблиць. У збірці податкових законів деякі 
тексти подані у двох редакціях: новій та старій („Umwandlungssteuergesetz“, у новій ре-
дакції: вступ – одне речення та зміст закону, основна частина – дев’ять частин, 25 пара-
графів, 26-й параграф відсутній, заключна частина – з десятої частини, двох параграфів. 
А у старій редакції цей закон складається зі вступу – одне речення, основної частини, 
яку становлять 11 частин, 26 параграфів, заключна частина містить 12-ту частину, два 
параграфи. Податковий закон старої редакції в кінці має додаток до 23 параграфу, який 
складається з пунктів, деякі з них представлені лише декількома параграфами, якщо за-
кон дуже старий і використовується лише в окремих випадках, наприклад, Gesetz über 
bauliche Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung (Schutzbaugesetz). Велику роль гра-
ють зноски, в яких зазначено інформацію, коли було змінено закон, коли відредаговано, 
застосовується він чи ні, якщо закон недійсний, зазначається в яких ще випадках його 
можна використовувати.

Отже, горизонтальна структура мовленнєвого жанру закон, яка складається з заго-
ловку, вступу, основної частини, заключної частини є інваріантною. Провівши аналіз 
текстів податкових законів, можна зробити висновок, що горизонтальна структура цих 
законів є варіативною. Оскільки вона доповнюється додатками, змістом законів у вступі, 
основна частина розбивається не тільки на параграфи, але й на частини, розділи, підроз-
діли, редакції; закони подаються у варіації нової та старої редакції.

Вертикальній структурі характерна КМФ «констатуюча розповідь», яка використо-
вується в жанрі «закон» для реалізації її цілеустановок.

Варіативна форма жанру «податковий закон» виражається в 50 текстах податкових 
законів, які відрізняються один від одного різноманітними податковими термінами та 
змістом.
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СинтаКСична органіЗаціЯ ангЛійСЬКого реченнЯ

У статті досліджено синтаксичну організацію речень в англійській мові, визначено 
синтаксичну специфіку англійських речень, розглянуто різноманітні аспекти їх дослі-
дження, а також статус таких лінгвістичних об’єктів, як текст і речення, речення і 
словосполучення, словосполучення і слово.

Ключові слова: синтаксична організація, текст, речення, словосполучення, слово.
В статье исследована синтаксическая организация предложений в английском 

языке, определена синтаксическая специфика английских предложений, рассмотрены 
разнообразные аспекты их исследования, а также статус таких лингвистических 
объектов, как текст и предложение, предложение и словосочетание, словосочетание 
и слово.

Ключевые слова: синтаксическая организация, текст, предложение, словосочета-
ние, слово.

The article focuses on the study of syntactic organisation of the sentence in the English 
language. The aim of the research is to define the syntactic peculiarity of English sentences, 
to examine various aspects of their investigation and the status of such linguistic phenomena 
as the text and the sentence, the sentence and the combination of words, the word combination 
and the word.

Key words: syntactic organisation, the text, the sentence, the word combination, the word.
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Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених дослідженню різних синтаксич-
них структур, синтаксис і дотепер залишається найменш дослідженою галуззю лінгвіс-
тики, що пояснюється складністю зазначеної проблематики. Більшість принципово важ-
ливих тем синтаксису, як зазначає П. С. Дудик [1: 3], і досі витлумачується неоднозначно 
або й суперечливо. Особливо це стосується теорії речення, зокрема таких її проблем, як 
основи класифікації речень, дослідження речень за допомогою статистичних методів.

Метою статті є аналіз синтаксичної організації, або синтаксичної структури, англій-
ського речення. Для досягнення поставленої мети слід розв’язати такі завдання: визна-
чити синтаксичну специфіку англійських речень, розглянути різноманітні аспекти їх 
дослідження, а також статус таких лінгвістичних об’єктів, як текст і речення, речення і 
словосполучення, словосполучення і слово.

У межах зазначеної проблематики важливе місце посідає вивчення специфіки та за-
кономірностей побудови англійських речень у текстах різних стилів; з’ясування природи 
самого речення як головної синтаксичної структури; виявлення визначальних ознак ти-
пів речень, їх конструювання і функцій; дослідження різних елементів речення: членів 
речення, сполучень слів і словосполучень, їх розмежування; розв’язання проблеми акту-
ального членування речень тощо.

Синтаксис (з гр. syntaxis – “складання”, “побудова”, “будова”) – це розділ граматики, 
який вивчає способи поєднання та розміщення слів у реченні й словосполученні, влас-
тиві тій чи іншій мові, певному авторові, твору [2: 200]. Цей термін вживають в двох 
основних значеннях: 1) синтаксичної будови мови, елементами якої виступають члени 
речення, словосполучення, речення, еквіваленти речень; 2) граматичного вчення про 
структуру, семантику і, частково, функції синтаксичних одиниць [1: 6].

Об’єктом синтаксису є вся синтаксична будова мови, яка формується з усіх без ви-
нятку синтаксичних одиниць – членів речень, словосполучень, речень, їхніх форм і 
різновидів. Предметом синтаксису є синтаксична теорія, синтаксичні правила, характе-
ристики об’єктів синтаксичної структури мови, тобто членів речення, словосполучень, 
речень і т. д.

Речення, як і інші синтаксичні одиниці, сформувались й усталились на основі бага-
товікового мовленнєвого досвіду використання носіями мови різноманітних поєднань 
слів, їх нормування й вживання на синтаксичному та функціональному рівнях. Варто 
зауважити, що проблема механізмів синтаксису має в наш час прикладний характер. Такі 
пріоритетні галузі розвитку науки та техніки, як штучний інтелект і машинний переклад 
вимагають конкретних даних про механізми породження синтаксичних конструкцій, або 
структур [3: 3].

Речення є основним об’єктом синтаксису, оскільки має властивість комунікативнос-
ті [4: 145]. Одиниці, що утворюють речення, мають бути категорійно й функціонально 
оформлені (під категорійним оформленням розуміють представленість елементів речен-
ня в категоріях частин мови, під функціональним – представленість частин речення у ви-
гляді членів речення) [4: 148]. Речення розглядають також як одиницю мовлення, оскіль-
ки речення є найпростішою формою повідомлення думки, якій властива модальність [5: 
43–44; 6: 137].

Проблема синтаксичних аспектів речення не є в літературі новою, оскільки неодно-
разово досліджувалася синтаксистами (В. Г. Адмоні, І. Ербеном, Л. Теньєром та ін.). 
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Так, В. Г. Адмоні висуває ідею багатовимірності побудови змісту речення [7: 5], багато-
лінійності мовленнєвого ланцюга та багатомірності граматичних явищ [8: 235]. Вчений 
виділяє сім аспектів дослідження речення, а саме:

1) логіко-граматичний;
2) модальний;
3) повноти речення;
4) місця речення в розгорнутому мовленні;
5) пізнавальної установки мовця;
6) комунікативного завдання речення;
7) ступеня емоційності речення [8: 233–234].
Проте, деякі важливі аспекти речення, наприклад, лінійний, категорійний характер, 

сполучуваність та ієрархія, залишилися поза увагою дослідника. І. Ербен у кожному ре-
ченні виділяє формальну (зовнішню) структуру (die formale Struktur) та функціональ-
ну (внутрішню) структуру (die funktionale Struktur) [9: 519–520]. З позицій формальної 
структури речення є побудовою, яка має головну та залежні частини, а також різні види 
лексичних груп (Wortgruppen). Щодо функціонального підходу, речення характеризу-
ється певними синтаксичними функціями частин речення, лексичних груп і підрядних 
речень. І. Ербен враховує також функцію цілого речення у складі більших мовленнєвих 
утворень і функціональну взаємодію на рівні частин мови та граматичних категорій.

Найбільш повно система аспектів речення була описана Л. Теньєром [10], який виді-
ляє такі види: структурний, лінійний, категорійний та функціональний у межах синтак-
сису. Так, структурний аспект відображає систему синтаксичних зв’язків речення, яка 
має ієрархічну побудову. Лінійний аспект представляє лінійну побудову речення, тобто 
порядок слів. Категорійний аспект відбиває природу синтаксичних одиниць як синтак-
сичних частин мови, що утворюють речення. Функціональний аспект характеризує за-
значені одиниці з точки зору синтаксичних функцій, які вони виконують у реченні.

Отже, речення можна досліджувати з позицій категорійного, функціонального (син-
таксису членів речення), структурного (синтаксису сполучуваності), лінійного (порядку 
синтаксичних одиниць), інтонаційного синтаксису (інтонаційно-мелодійного оформлен-
ня речення). Усі зазначені аспекти характеризують речення як окрему мовну та мовлен-
нєву одиницю й досліджуються в межах мікросинтаксису. В свою чергу, макросинтак-
сис – це синтаксис зв’язного тексту, основними об’єктами якого є міжфразові зв’язки й 
структура надфразових єдностей [4: 147].

Перераховані вище аспекти речення взаємопов’язані та доповнюють один одного в 
межах тексту (див. Табл. 1):

Таблиця 1

розділи науки досліджувані аспекти

мікросин-
таксис

категорійний синтаксис синтак- 
сичні 

структури

частини мови

функціональний синтаксис синтаксичні функції
(члени речення)
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структурний синтаксис
(синтаксис сполучуваності)

синтаксичні
внутрішньофразові
зв’язки

лінійний синтаксис порядок
синтаксичних
одиниць

інтонаційний
синтаксис

інтонаційне
оформлення
речення

комунікативний
синтаксис

актуальне
членування
речення

макросин-
таксис

синтаксис
зв’язного
тексту

семантичні
структури

міжфразові
зв’язки й структура
надфразових
єдностей

синтаксична семантика зміст окремого
речення

На сучасному етапі простежується тенденція досліджувати мову в її комунікативно-
прагматичному аспекті. У текстах представлена сутність мови як найважливішого засобу 
людського спілкування, з якою невід’ємно пов’язана інтелектуальна функція мови як за-
собу пізнання світу, накопичення й передачі знань про нього [11: 12]. Текст є номінатив-
ною одиницею, що позначає, описує. При цьому значення тексту багатше за значення ре-
чень, які входять до його складу. Більш того, воно зазвичай не зводиться до суми значень 
таких речень. Проте, побудувати модель тексту, яка б відображала його сигніфікативне 
значення й була б здатною позначати клас певних ситуацій, або розкривати подібні теми, 
не є можливим [11: 16].

Е. Бенвеніст заперечував знаковий характер речення, вважаючи його повноцінною 
одиницею, яка має референцію та зміст [12: 139–140]. Речення має здатність до моделю-
вання, а отже, має здатність до відтворювання, що й дозволяє вважати його мовним зна-
ком [11: 16] (основна відмінність знака-речення від словесних знаків полягає в тому, що 
слово здатне відтворюватися у своїй звуковій формі, а речення відтворюється як модель, 
яка має певне сигніфікативне значення).

За будовою речення в англійській мові можуть бути простими та складними, напр.: 
The old man had deep wrinkles in the back of his neck (E. Hemingway). When so much has 
been written about Charles Strickland, it may seem unnecessary that I should write more (W. 
S. Maugham).

За структурою прості речення поділяють на одночленні (однокомпонентні) та дво-
членні (двокомпонентні), які, в свою чергу, можуть бути поширеними та непоширеними, 
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напр.: Wednesday ... I just don’t know how I’ll live until then (St. Barstow). Saturday night. 
I’m standing with my hands in my pockets … (St. Barstow). Miss Marple nodded (A. Christie). 
Dill jerked his head in a southerly direction (H. Lee).

Складні речення мають більш розгалужену класифікацію. По-перше, вони можуть 
бути складносурядними та складнопідрядними, напр.: They had forgotten me, but Daisy 
glanced up and held out her hand (F. Sc. Fitzgerald). He conceived that this memory would 
be the extreme of his sufferings, till, one Sunday, the red-haired girl announced that she would 
make a study of Dick’s head, and that he would be good enough to sit still (R. Kipling).

Залежно від граматичної функції виділяють: 1) підметові, напр.: “It seems funny I 
should never have heard of you” (W. S. Maugham); 2) предикативні, напр.: The question was 
why Strickland had left his family (W. S. Maugham); 3) додаткові, напр.: Then he remembered 
that he had no tobacco … (J. London); 4) атрибутивні, напр.: And many people gathered and 
paid money for the spectacle in which men were knocking each other (J. London); 5) адвер-
біальні підрядні речення, напр.: And as he spoke, he turned his face from them towards the 
street, that led to the gate of the city (O. Wilde).

Розрізняють адвербіальні речення [13: 39–42]: 1) часу, напр.: When I was a child, I 
suffered from an almost complete lack of words (Ch. Samuels); 2) місця, напр.: The policeman 
looked where Tom pointed (F. Sc. Fitzgerald); 3) причини, напр.: Tom had to walk that 
distance as he had no money even for the tram (J. London); 4) мети, напр.: His two children 
were sent to bed early that in sleep they might forget they had no supper (J. London); 5) 
умови, напр.: “If I were asked to cite a single reason for your pre-eminence among film 
directors, I would point to your creation of a special world” (Ch. Samuels); 6) поступки, 
напр.: Though they were tired after the long railroad journey …, they could not help uttering 
exclamations of delight (K. Fidler); 7) наслідку, напр.: Her pain was so great that she could 
have screamed at the top of her voice (W. S. Maugham); 8) способу дії, напр.: Kitty did 
exactly as the Mother Superior told her (W. S. Maugham); 9) порівняння, напр.: She looked 
at me as if nothing was wrong.

За метою висловлювання речення розподіляють на: 1) розповідні (стверджувальні 
та заперечні), напр.: Tom King finished his supper and rose from the table (J. London); 2) 
питальні (питання до підмета, загальні, спеціальні, альтернативні та розділові), напр.: 
“Who are they?” I (Isabella Swan) asked the girl from my Spanish class (St. Meyer). Shall I 
put my arm round her? Is it too soon? (St. Barstow). What exactly do you want me to do? (J. 
Galsworthy). Would you prefer tea or coffee? It’s Edward Gullen, isn’t it? (St. Meyer). You 
wouldn’t ask me if this hadn’t happened, would you? (St. Barstow); 3) наказові, напр.: “Come 
in!” (W. S. Maugham). “Promise that!” (J. Galsworthy); 4) окличні, напр.: What a mess! (St. 
Barstow).

Проблемним є також питання статусу словосполучення. Варто зазначити, що воно 
займає в лінгвістичній теорії проміжне положення, оскільки розглядається або як час-
тина речення, або як поєднання слів, які ще не є реченням [6: 129–130]. Тобто слово-
сполучення – це утворення, яке є більшим за слово, але меншим за речення. Головною 
метою дослідження словосполучень є виявлення граматичних зв’язків слів, що входять 
до складу словосполучень і речень.

Під словосполученням розуміють існуючу в мові, незалежно від речення, некомуні-
кативну одиницю або структуру, яка утворюється поєднанням двох і більше повнознач-
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них слів на основі підрядного зв’язку [14: 134]. Ш. Баллі вважає, що словосполучення 
– це синтагма, а отже, кожну її складову можна замінити якоюсь іншою, яка належить до 
тієї ж категорії; словосполучення виражає одне поняття, тому його можна замінити од-
ним словом; словосполучення є віртуальним поняттям внаслідок відсутності актуалізації 
[5: 106–107]. Проте, варто зауважити, що словосполучення в межах речення зазнає змін, 
зумовлених взаємозв’язками з компонентами інших словосполучень, а також впливом 
структури самого речення. На відміну від словосполучення, речення є синтаксичною 
структурою комунікативного призначення, яка функціонує в мові як самостійна одини-
ця, що має певну інтонацію залежно від наміру спілкування [6: 133].

Без сумніву, мова і мовлення мають не тільки якісні, а й кількісні ознаки. Саме тому 
математична лінгвістика, квантитативне мовознавство, статистика мовлення і лінгвос-
татистика займаються кількісним аналізом мови й мовлення [15: 11–12]. Використанню 
статистичних методів у лінгвістиці присвятили свої праці багато дослідників [16; 17; 18; 
19; 20 та ін.]. Використання зазначених методів під час наукових досліджень дозволяє 
глибше виявити сутність досліджуваних явищ [21: 5]. Саме тому дослідження особли-
востей синтаксичної структури англійського речення, здійснене за допомогою статис-
тичних методів, є актуальним на сучасному етапі. Перспективними видаються розвідки, 
присвячені порівнянню функціональних стилів щодо використання різних типів речень.
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ЯЗЫК преССЫ КаК фаКтор СтановЛениЯ 
гражданСКого СамоСоЗнаниЯ
(к освещению позиции А.С. Шишкова)

Cтаттю присвячено розгляду зв’язку мови періодичних видань з позиціонуванням 
ідеалів російської державності і культури. У статті аналізується період правління ім-
ператора Олександра І з позицій протистояння західних і російських ідеологічних те-
чій, що їх відбито на шпальтах статей, що поширювалися на території Росії. Позицію 
Шишкова представлено у контексті духовної складової світогляду імператора, який 
вважав за потрібне до 1824 року здійснювати формування російських ідеологічних пріо-
ритетів і культурних цінностей на основі православної етики.

Ключові слова: преса, православ’я, ідеологія, державність, суспільна думка.
Статья посвящена рассмотрению связи языка периодической печати с позициони-

рованием идеалов российской гражданственности и культуры. В статье анализируется 
период правления императора Александра I с точки зрения противостояния западных и 
российских идеологических течений, отраженных на страницах выходивших и распро-
странявшихся в России печатных изданий. Позиция А.С. Шишкова представлена в кон-
тексте духовной составляющей мировоззрения императора, к 1824 году посчитавшего 
необходимым осуществлять формирование российских идеологических приоритетов и 
культурных ценностей на началах православной этики. 

Ключевые слова: пресса, православие, идеология, гражданственность, обществен-
ная мысль.

The article is devoted to connection between periodicals’ language and positioning the 
ideals of Russian civilization and culture. The period of Emperor Alexander I is analyzed from 
both the western and Russian ideological views reflected on pages of press editions issued and 
spread in Russia. A.S.Shishkov’s position is presented in the context of spiritual component in 
the character of the emperor who had decided by 1824 to state Russian ideological priorities 
and cultural values on the basis of orthodox ethics. 

Key words: Press, Orthodox, ideology, civicism, public thought.

В плане историко-культурного анализа четвертьвековые события истории России на-
чала XIX столетия достаточно устойчиво отложились в привычную матрицу материали-
стического подхода: дворцовый переворот, либерализация общественно-политических 
©  Курбакова Е.В., 2011
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настроений в стране, «аракчеевщина», войны России с Наполеоном, «смерть» импера-
тора в Таганроге.

В подобном ракурсе вполне определенно просматривается и история периодической 
печати александровской эпохи:

•	 журналистика Н.М. Карамзина и его последователей (в Москве книгопродавцем 
И.В. Поповым издавался журнал «Вестник Европы», редактором которого в 1802-1803 
гг. являлся Н.М. Карамзин), отражающая борьбу карамзинистов с шишковистами (ка-
рамзинисты издавали журналы «Московский Меркурий» (1803), «Журнал для милых» 
(1804), «Патриот» (1804); в 1811-1816 гг. А.С. Шишков в Петербурге при участии Г.Р. 
Державина издавал журнал «Чтение в «Беседе любителей русского слова»);

•	 патриотическая периодика Москвы и Петербурга эпохи Отечественной войны 
1812 г. (в Москве на средства Ф.В. Ростопчина выходил журнал С.Н. Глинки «Русский 
вестник», в Петербурге на основе финансового вклада самого императора – журнал Н.И. 
Греча «Сын Отечества»);

•	 публицистика членов «Вольного общества любителей словесности, наук и худо-
жеств» («Соревнователь просвещения и благотворения» А.Д. Боровкова, «Благонаме-
ренный» А.Е. Измайлова);

•	 пресса любомудров (альманах «Мнемозина», 1824-1825 гг.);
•	 периодика декабристов (альманах «Полярная звезда» (1824-1825 гг.) А.А. Бесту-

жева и К.Ф. Рылеева). 
Однако исключительно светская оценка реалий прошлого отечественной печати 

должна быть дополнена характеристикой духовной стороны исторического процесса, 
который в России непреложно связан с православием и контекстом противостоящих 
православию идеологических течений. В данном случае особого внимания заслуживает 
фактор влияния языка прессы на позиционирование идеалов российской гражданствен-
ности и культуры, тем более что в данном вопросе весьма значима и очень показательна 
личная позиция самого императора Александра I. 

Вступив на российский престол в 1801 г., император Александр I был далек от церк-
ви. Однако события начала Отечественной войны 1812 г. ознаменовались для него миро-
воззренческим переворотом. В Манифесте о созыве народного ополчения, российский 
император писал: «Да встретит враг в каждом дворянине Пожарского, в каждом духов-
ном – Палицына, в каждом гражданине – Минина! Соединитесь все с крестом в сердце 
и оружием в руках, и никакие человеческие силы вас не одолеют!» [1, 170]. Подобным 
образом со временем император изменил и свое понимание роли личности, осуществля-
ющей надзор за печатным словом: если в 1803 г. Александр I поставил обер-прокурором 
Святейшего Синода близкого друга своей юности, светского вольнодумца князя А.Н. 
Голицына (с 1810 г. получившего и пост министра народного просвещения), то в 1824 
г. по воле императора на пост министра народного просвещения был назначен адмирал 
А.С. Шишков.

Увлекавшийся мистицизмом А.Н. Голицын поддерживал в России все, связанные 
с инославием, настроения и оказывал покровительство идеям некоего универсального 
«нового христианства» надконфессионального типа. Кроме того, князь Голицын запре-
щал духовной цензуре пропускать печатные произведения против сочинений масонов, 



217

иезуитов, представителей библейского общества и изымал вышедшие в свет издания, 
разоблачающие мистицизм. 

Главную борьбу с Голицыным повел иеромонах Фотий (Спасский), с годами заво-
евывавший все большее доверие императора. К 1824 г. архимандрит Фотий обратился 
к Голицыну с призывом: «Умоляю тебя Господа ради: останови ты книги, кои в течение 
твоего министерства изданы против церкви, власти царской и противу всякой святыни и 
в коих ясно возвещается революция». Голицын ответил: «Не я, а Государь виноват, кото-
рый, такого же духа будучи, желал того» [2, 37]. 

На начальном этапе своего царствования Александр I не был склонен усматривать 
в галломании какой-либо угрозы, а между тем военному вторжению армий Наполеона в 
Россию предшествовало планомерное воздействие идеологического плана. Астольф де 
Кюстин писал: «Прозорливый итальянец [Бонапарт – Е.К.] видел опасность, грозящую 
революционизированной Европе со стороны растущей мощи русского колосса, и, желая 
ослабить страшного врага, он прибегнул к силе идей. Воспользовавшись своей друж-
бой с императором Александром и врожденной склонностью последнего к либеральным 
установлениям, он послал в Петербург под предлогом желания помочь осуществлению 
планов молодого монарха целую плеяду политических работников — нечто вроде пере-
одетой армии, которая должна была тайком расчистить путь для наших солдат. Эти ис-
кусные интриганы получили задание втереться в администрацию, завладеть прежде все-
го народным образованием и заронить в умы молодежи идеи, противные политическому 
символу веры страны… С этой эпохи и зародились тайные общества» [3, 215-216].

Сложившийся против России заговор Александр Семенович Шишков не только су-
мел распознать, но стал внедрять средства против него. Задолго до своего вступления 
на пост министра народного просвещения России адмирал А.С. Шишков обнародовал 
свои воззрения на значение языка. Будучи опытным переводчиком, он отчетливо осоз-
навал, что «всякий язык обогащается другим [языком – Е.К.], но не заимствованием из 
него слов, а тем, что размножая наши понятия, открывает нам путь и дает разуму силу и 
знание извлекать из корней собственного языка своего дотоле неизвестные и для раздро-
бления мыслей наших нужные ветви» [4, 2]. Однако А.С. Шишков «под видом полемики 
о языке начал полемику о нравственных и политических вопросах, затронутых в журна-
листике» [5, 561]. Он считал язык отражением развития общественной мысли в стране, 
средством формирования гражданского самосознания россиян. О распространяющемся 
в российском обществе чужебесии Шишков в переиздании своего «Рассуждения» в 1824 
г. писал: «Они запрягли нас в колесницу, сели на оную торжественно и управляют нами 
– а мы их возим с гордостию, и те у нас в посмеянии, которые не спешат отличать себя 
честию возить их! Не могли они истребить в нас свойственного нам духа храбрости, 
но и тот не защищает нас от них: мы «учителей» своих побеждаем оружием, а они по-
бедителей своих побеждают комедиями, романами, пудрою, гребенками» [4, 252-253]. 
О политическом значении языка А.С. Шишков писал: «Язык есть душа народа, зеркало 
нравов, верный показатель просвещения, неумолчный проповедник дел. Возвышается 
народ – возвышается язык; благонравен народ – благонравен язык» [5, 560] (примеча-
тельно, что опасность этого рода «чужевластья» в различных проявлениях жизни России 
весьма выразительно представил в своей комедии современник анализируемых процес-
сов А.С. Грибоедов: «Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
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Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев…»).

Справедливо признавая за печатным словом важную роль в формировании обще-
ственного мнения, А.С. Шишков не только укреплял позиции своих единомышленников 
(из тогдашних журналов, разделявших идеи министра народного просвещения, наиболее 
популярным был «Русский вестник» С.Н. Глинки, проводивший в жизнь триаду «Бог. 
Вера. Отечество»), но давал согласие и на реализацию смелых новаторских проектов. В 
частности, им было вынесено положительное решение по «Предположению об издании 
нового повременного сочинения под названием «Московский телеграф», и с января 1925 
г. всей читающей России стало известно имя Н.И. Полевого и антидворянское направле-
ние этого журнала.

Так называемый «охранительный» характер взглядов А.С. Шишкова нашел отраже-
ние и в цензурном уставе 1826 г., принятом для противодействия духу времени, выра-
зившемуся в политических потрясениях Европы. Случилось это уже в эпоху правления 
Николая I с целью преодоления последствий роковых событий восстания 14 декабря 
1925 года. 
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графічні та СтиЛіСтичні оСоБЛивоСті 
німецЬКомовної SMS-КомуніКації

Статтю присвячено проблемі дослідження сучасної німецькомовної SMS-
комунікації. Автор аналізує результати наукових досліджень у даній галузі лінгвістики. 
Він описує головні особливості цього виду спілкування. Наприкінці статті подано ви-
сновки.

Ключові слова: SMS-комунікація, мотивація, графічні особливості, стилістичні 
особливості, гендерний аспект.

Статья посвящена проблеме исследования современной немецкоязычной SMS-
коммуникации. Автор анализирует результаты научных исследований в данной отрасли 
лингвистики. Он описывает главные особенности этого вида общения. В конце статьи 
сделаны выводы.

Ключевые слова: SMS-коммуникация, мотивация, графические особенности, сти-
листические особенности, гендерный аспект.

The article deals with the problem of the modern German-language of SMS-communica-
tion. The author analyses the results of the scientific researches in the given branch of linguis-
tics and describes the main features of this type of communication. At the end of the article the 
conclusions are drawn.

Key words: SMS-communication, motivation, graphic features, stylistic features, gender 
aspect.

Мобільний зв’язок належить до тих новітніх досягнень технічного прогресу, які ста-
ли невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. 

Використання даного засобу комунікації має тенденцію до збільшення, особливо се-
ред представників молодого покоління.

Однією з головних послуг, які надаються користувачам мобільного зв’язку є, окрім 
безпосередньо телефонних розмов, можливість обміну текстовими повідомленнями, так 
званими SMS ( англ. Short Message Service).

Зростання частоти використання SMS-повідомлень та перетворення їх на дієвий ко-
мунікативний засіб зумовлює актуальність здійсненого дослідження.

Метою даної статті є характеристика SMS-комунікації як одного з важливих сучас-
них засобів спілкування у німецькомовному просторі.

Завданнями публікації є з’ясування сучасного стану лінгвістичних досліджень 
у даній галузі, встановлення мотивації, вікової та гендерної детермінованості SMS-
спілкування, узагальнення його графічних і стилістичних особливостей.

Матеріалом здійсненого дослідження послужили праці провідних германістів, при-
свячені зазначеній проблемі.

©  Поздняков О.В., 2011
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Аналіз наукових досліджень засвідчив, що SMS-комунікація як прогресуючий засіб 
спілкування не залишилась поза увагою лінгвістів.

Так, Я. Андроутсопоулос [1; 2] досліджував видову диференціацію SMS-повідомлень 
і визначив їх характерні комунікативні особливості. У коло його лінгвістичних студій 
входили також окреслення осовних тематичних сфер цільового використання SMS-
повідомлень, структуру SMS-діалогів.

К. Дюршайд [3; 4] вивчає SMS-комунікацію в контесті її порівняння з ще одним 
новітнім засобом передачі та обміну інформацією – електронною поштою, вказуючи на 
основні відмінності цих двох комунікативних форм, а також виокремлює особливості 
структурної побудови текстів SMS-повідомлень. 

Й.Р. Хьофліш і П. Рьосслер [5; 6] намагалися визначити функції, тематику SMS-
комунікації, а також її гендерну специфіку. 

П. Шлобінскі [7] займався дослідженням використанням у SMS-повідомленнях різ-
них видів мовних засобів і пов’язаних з цим комунікативних ситуацій. Детальний аналіз 
мовної структури SMS-повідомлень засвідчив появу нових, характерних саме для даного 
виду спілкування типів текстів.

Згідно з визначенням В. Холлі, “SMS – це діалогічна, асинхронна, індивідуальна, 
письмова форма комунікації, яка використовується у соціальній практиці для реалізації 
різноманітних видів діяльності” [8: 64].

За даними досліджень, здійснених під керівництвом П. Шлобінскі, німецький корис-
тувач мобільним зв’язком надсилає протягом місяця в середньому 35 SMS-повідомлень 
[7: 4].

Визначальними ознаками SMS-комунікації, за К. Дюршайд, є наступні:
– спілкування відбувається не в усній, а письмовій формі;
– розмір текстових повідомлень обмежений певною кількістю графічних знаків;
– ввід тексту є кропітким процесом, оскільки кількість можливих графічних знаків 

значно більша за кількість наявних на мобільному телефоні клавіш;
– оперативність доставки повідомлення до адресата;
– зручність SMS-спілкування (полягає в тому, що для отримання або передачі інфор-

мації не потрібен безпосередній контакт з партнером, який у деяких випадках є комуні-
кативним бар’єром) [3: 5-6].

Серед користувачів даною послугою, аналогічно до сфери мобільної комунікації за-
галом, значний відсоток становлять представники молодого покоління (віком від 14 до 
25 років) [9: 14]. Й.Р. Хьофліш називає представників цієї вікової групи “мобільною ге-
нерацією” [5: 35].

Склад учасників SMS-комунікації визначає її лексичні особливості. Домінуюча роль 
молоді у даному виді спілкування зумовлює наявність великої кількості сленгізмів у тек-
стах SMS-повідомлень.

У результаті здійсненого дослідження найважливішим мотивом, який спонукає ко-
ристувачів мобільного зв’язку надсилати SMS-повідомлення, вважаємо необхідність пе-
редачі певної інформації. Це свідчить про функціональну спрямованість використання 
SMS [9: 19]. Напр.: He! Wusstest du, dass wir nächste Woche ein Klausur schreiben? Echt nur 
Schrott im TV! Wird wohl demnächst abdüsen.
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Не менш важливими є також необхідність домовитися про зустріч чи виконан-
ня спільних дій, одержання інформації та вказівки (розпорядження, прохання) [9: 20]. 
Напр.: Ich kann heute erst um 16:00. Wegen Hausaufgaben. Tschüss C. F.

Причини цього варто шукати, на нашу думку, у особливостях самої SMS-комунікації. 
Обмежений розмір SMS-повідомлення спонукає до того, що необхідна інформація фор-
мулюється за допомогою кількох слів, і це сприяє її конкретизації, що визначає перевагу 
SMS-комунікації з точки зору економії мовних засобів [10: 45].

Наступним мотивом є виявлення традиційних знаків уваги до знайомої чи близької 
людини. Чимало SMS-повідомлень містять запитання про стан справ, самопочуття, на-
стрій адресата [9: 21]. Напр.: Hi! Wie geht`s? Ist dir schon wieder langweilig?

SMS-комунікація активно використовується також для демонстрації симпатії, флірту 
чи зізнань у коханні. У даному випадку внаслідок відсутності необхідності усувається 
психологічний бар`єр, який при безпосередній зустрічі з партнером часто стає перешко-
дою для щирого вираження особистих почуттів. Напр.: Wenn du eines Tages traurig bist 
u.Regentropfen an dein Fenster klopfen, dann denke still bei Dir,dat es Küsschen sind von mir! 
V adubd hdwdl-my! So süß.

Мотиви надсилання SMS-повідомлень визначають тематику даного виду комуніка-
ції. До основних тем належать: призначення зустрічі; передача коротких фактів, опис по-
дій; планування дозвілля; привітання, побажання; флірт, знайомство; навчання (робота) 
[9: 22-23].

Частота надсилання SMS-повідомлень, а також формування кола їх найважливіших 
адресатів визначається, не в останню чергу, гендерним чинником. Аналіз результатів до-
сліджень М. Краузе та Д. Швіттерс, а також Й.Р. Хьофліша та П. Рьосслера засвідчив, що 
представниці жіночої статі набагато частіше користуються послугою SMS, ніж чоловіки. 
Так, згідно з даними, отриманими з першого джерела, серед загальної кількості авторів 
SMS-повідомлень чоловіки становлять 43%, жінки – 57% [9: 14], з другого – чоловіки – 
45%, жінки – 55% [6: 12].

SMS-комунікація володіє рядом характерних мовних особливостей, як графічних, 
так і стилістичних.

До графічних особливостей SMS-комунікації належать наступні:
– тексти повідомлень повинні містити обмежену кількість графічних знаків, що 

спричинює часте використання абревіатур, скорочень та написання окремих слів разом. 
Напр.: Comp. Spinnt noch, Hi M., ich wünsche dir ein schönes WE u. viel Sonne, mb, HDGDL.

– для заощадження часу при наборі повідомлення слова пишуть лише великими або 
лише малими літерами.

Напр.: WAS MACHST DU HEUTE ABEND?
– характерним для багатьох SMS-повідомлень є використання графостилістичних за-

собів (емотиконів), які надають написаному експресивного забарвлення. Напр.: waas??)
– часто з метою підкреслення важливості інформації у текстах SMS-повідомлень 

спостерігається навмисне порушення літературної норми [3: 13-14]. Напр.: Hap dich liep.
Що стосується стилістичних особливостей SMS-комунікації, то вони є ближчими 

до зразків усного, а не письмового спілкування. Дана позиція підтверджується такими 
ознаками:
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– скорочення речень до мінімуму, усунення з їх складу займенників, артиклів, під-
рядних конструкцій [7: 17]. Напр.: Muss erst Comp. heile machen.

– часте використання у SMS-повідомленнях сленгових виразів і діалектизмів [3: 14]. 
Напр.: Scheiße woll?

– мовні експерименти, які притаманні, насамперед, молодіжному спілкуванню 
[1: 330]. Напр.: Komm Mittwoch euskirchen? Ich hab dem konkret Hunger.

– використання характерних для усного мовлення мовних засобів, таких як вигу-
ки, частки, редуковані та асимільовані форми [9: 14]. Напр.: Boa! Was ist denn für ne 
Einstellung? Wann triffste dich ma mit makuss? Wanderste wieder?

Зазначені вище SMS-тексти містять велику кількість експресивно забарвлених лек-
сичних одиниць. Дані слова і вирази виконують у спілкуванні функцію емотивного ядра, 
яке надає короткому графічному повідомленню індивідуально-чуттєвого відтінку, що 
сприяє більш ефективному вирішенню комунікативних завдань.

Результати здійсненого дослідження дають змогу зробити наступні висновки. Надси-
лання SMS-повідомлень набуває значного поширення з огляду на зручність та швидкість 
передачі й одержання необхідної інформації. Тематика та цілі SMS-комунікації зумов-
люють експресивну забарвленість текстів даного виду. Оскільки експресивність у по-
відомленнях поєднується з лаконічністю, це зумовлює вибір відповідних графічних та 
стилістичних засобів для її вираження.

У зв`язку з популяризацією SMS як засобу комунікації перспективним напрямком 
подальших наукових студій вважаємо продовження і поглиблення досліджень у даній 
галузі лінгвістики. 

Література

1. Androutsopoulos J.K. Löbbe döch. Beziehungskommunikation mit SMS // 
Gesprächsforschung-Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion [5. Ausg.] / J.K. Androut-
sopoulos, G. Schmidt. – 2004. – S. 50–71.

2. Androutsopoulos J.K. SMS-Kommunikation: ethnographische Gattungsanalyse am Bei-
spiel einer Kleingruppe / J.K. Androutsopoulos, G. Schmidt. – Köln : Institut für Deutsche 
Sprache, 2001. – S. 330.

3. Dürscheid Chr. E-Mail und SMS – ein Vergleich / Chr. Dürscheid // Kommunikations-
form E-Mail / Chr. Dürscheid, A. Ziegler. – Tübingen : Stauffenburg, 2002. – S. 3-22.

4. Dürscheid Chr. SMS-Schreiben als Gegenstand der Sprachreflexion. – Zürich, 2002. – 
26 S.

5. Höflich J.R. Das Handy als persönliches Medium. Zur Aneignung des Short Message 
Service (SMS) durch Jugendliche / J.R. Höflich. – Frankfurt am Main, 2001. – 49 S.

6. Höflich J.R., Rössler P. Jugendliche und SMS. Gebrauchsweisen und Motive. Zusam-
menfassung der ersten Ergebnisse / J.R. Höflich, P. Rössler. – Universität Erfurt, 2001. – 56 S.

7. Schlobinski P. Simsen. Eine Pilotstudie zu sprachlichen und kommunikativen Aspekten 
in der SMS-Kommunikation / P. Schlobinski. – Hannover, 2001. – 38 S.

8. Holly W. Zur Rolle von Sprache in Medien. Semiotische und kommunikationsstruktu-
relle Grundlagen // Muttersprache. – 1997. – №107. – S. 64–75.



223

9. Krause M., Schwitters D. SMS-Kommunikation – Inhaltsanalyse eines kommunikativen 
Phänomens / M. Krause, D. Schwitters. – Hannover, 2002. – 35 S.

10. Dittmann J. Medium & Kommunikationsform am Beispiel der SMS / J. Dittmann, 
H. Siebert, Y. Staiger-Anlauf. – Hannover, 2007. – 58 S.

 

УДК 811.161,2:81’233]:82-94
Левченко К.І.

(Полтава, Україна)

доСЛідженнЯ мережевого ЩоденниКа в геноЛогічній 
перСпеКтиві

Статтю присвячено аналізові тенденцій генологічних досліджень мережевих що-
денників. Окреслено основні підходи до вивчення цього жанру вітчизняними та зарубіж-
ними лінгвістами, здійснено спробу подання дефініції блогу та визначення його місця у 
системі мовленнєвих жанрів. 

Ключові слова: блог, генологія, жанр, Інтернет-комунікація, мережевий щоденник. 
Статья посвящена анализу тенденций генологических исследований сетевых днев-

ников. Определены основные подходы к изучению этого жанра отечественными и 
зарубежными лингвистами, предпринята попытка представления дефиниции блога и 
определения его места в системе речевых жанров. 

Ключевые слова: блог, генология, жанр, Интернет-коммуникация, сетевой дневник. 
The article analyzes the trends of genological research of blogs. The autor gives the basic 

approaches to the study of this genre by Ukrainian and foreign linguists, and makes an attempt 
to give the blog definition and to determine the blog’s place in the system of speech genres. 

Key words: blog, genology, genre, Internet communications, network diary.

Робота присвячена дослідженню блогів як жанру мережевої комунікації, проведено-
му в межах віртуальної жанрології – новітнього напряму в теорії мовленнєвих жанрів, 
у завдання якого, за твердженням О.І. Горошко, входять “опис і структурування всього 
різноманіття дигітальних або Інтернет-жанрів і способів їх класифікації” [1 : 371]. Як 
справедливо стверджує дослідниця, віртуальну жанрологію можна розглядати як части-
ну ширшого напряму сучасної лінгвістики, що аналізує мовленнєву практику Інтернет-
комунікації та дігітального спілкування – лінгвістики Інтернету (Див. докл.: [2]).

Актуальність дослідження зумовлюється зростанням популярності блогів (Інтернет-
щоденників) як нового комунікативного середовища, яке, зважаючи на багатогранність 
і складну структуру, а також нетривалий час існування (із середини 1990 р.), до цих пір 
залишається однією з найменш досліджених царин лінгвістичного пізнання. Попри це, 
за останні кілька років з’явилася значна кількість робіт, присвячених окремим аспектам 
віртуальної комунікації, результати яких потребують систематизації. Значний вклад у 
©  Левченко К.І., 2011
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теорію жанрів Інтернет-щоденників внесли вітчизняні та зарубіжні лінгвісти: О.В. Алек-
сєєв [3], О.І. Горошко [1; 2], С.В. Заборовська [4], Н.Б. Рогачова [5], М.Ю. Сидорова [6], Р. 
Блад [7], Д. Крістал [8], С. Херрніг [9], Р. Кайзер [10], Б. Шелл [11] та К. Мартін [11] та ін. 

Мета роботи – аналіз основних підходів до проблеми дослідження Інтернет-щоден-
ників у межах теорії мовленнєвих жанрів – передбачає: 1) з’ясування суті поняття “ме-
режевий щоденник” (“блог”, “Інтернет-щоденник”); 2) визначення основних характерис-
тик блогу як лінгвістичного феномену.

Аналіз теоретичних досліджень мережевих щоденників спонукає до висновку, що 
в сучасній метамові існує значна кількість визначень поняття “блог”. Словник “Меріам 
Уебстер” характеризує його як “веб-сайт, який містить персональний мережевий що-
денник з роздумами, коментарями та часто гіперпосиланнями, наданими автором; також 
зміст такого сайту” [12]. Дослідниця віртуального дискурсу Р. Кайзер визначає мере-
жевий щоденник як “частотні хронологічні публікації особистих думок і веб-посилань. 
Блог часто подає те, що відбувається і в житті людини, і в Інтернеті” [10 : 3]. Б. Шелл 
та К. Мартін у “Словнику хакерів” характеризують блог як “Інтернет-журнал і форум 
для коментарів, які одночасно служать публічним полігоном для дискусій” [11 : 39]. В 
англійській Вікіпедії подано розлогу характеристику феномену: «різновид сайту чи його 
частина. Блоги зазвичай підтримуються особою шляхом регулярного створення записів 
із коментарями, описами подій чи іншими матеріалами, такими як зображення чи відео. 
Записи зазвичай розміщуються у зворотному хронологічному порядку… Більшість бло-
гів інтерактивні, тобто дозволяють відвідувачам залишати коментарі та повідомлення 
один одному, що відрізняє їх (блоги – К.Л.) від статичних сайтів» [13]. Російська Ві-
кіпедія зазначає, що Інтернет-щоденник – це “веб-сайт, основний вміст якого – записи, 
що регулярно додаються, і містять текст, зображення чи відео. Для блогів характерні ко-
роткі записи тимчасової значущості, відсортовані в зворотному хронологічному поряд-
ку (останній запис вгорі). Відмінність блогу від традиційного щоденника зумовлюється 
середовищем: блоги зазвичай публічні та передбачають сторонніх читачів, котрі можуть 
вступити з автором у публічну полеміку (в коментареві до запису або у своїх блогах)” 
[14]. Українська Вікіпедія подає дещо вужчу дефініцію: “це веб-сайт, головний зміст яко-
го – записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерні 
короткі записи тимчасової значущості” [15]. Д. Крістал визначає блоги, як “середовище 
веб-простору, яке надає можливість користувачам створювати, публікувати та редагува-
ти записи в будь-який час” [8 : 240], а С. Херрінг зазначає: “блоги – часто оновлювані 
веб-сторінки, у яких датовані записи розміщуються в хронологічному порядку” та на-
зиває їх найновішим жанром Інтернет-комунікації [9 : 101]. На думку Р. Блад, основними 
конститутивними характеристиками мережевих щоденників є часті оновлення, велика 
кількість гіперпосилань на зовнішні сайти чи інші блоги та високий рівень соціальної ін-
терактивності (блоги часто посилаються один на одного, у багатьох із них читачі можуть 
залишати до записів коментарі) [7]. 

Систематизувавши матеріал, виділимо низку суттєвих ознак мережевого щоденника: 
віднесеність до сайтів, так звана щоденниковість, зворотний хронологічний порядок за-
писів, їх незначний розмір та тимчасова значущість, мультимедійність, гіпертекстовість 
та інтерактивність. Із опертям на сказане ми схильні інтерпретувати блог як веб-сайт 
(або розділ сайту), що містить датовані короткі гіпертекстові мультимедійні записи тим-
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часової значущості, представлені у зворотному хронологічному порядку, з можливістю 
зв’язку між автором та читачем.

Однією з перших робіт, присвячених дослідженню мережевих щоденників, стала 
дисертаційна робота української дослідниці С.В. Заборовської “Особенности виртуаль-
ного дискурса в пространстве Интернет (на примере интернет-дневников)”, предметом 
дослідження якої стали сутність і взаємозв’язок категорій антропоцентричної парадигми 
лінгвістичного знання, які визначають жанрово-комунікативну, наративну та мовленнє-
ву організацію Інтернет-щоденників. Мета роботи – дослідження лінгво-соціальних і 
текстово-дискурсивних особливостей блогу, які виходять із лінгвокомунікативної при-
роди віртуального дискурсу й одночасно визначають її. Жанрова диференціація Інтер-
нет-комунікації, зокрема виділення блогів у окремий жанр, на думку дослідниці, досить 
відносна, оскільки засновується на “нетривкому ґрунті соціально-культурної та соціаль-
но-психологічної ситуації, які у свою чергу тримаються на мінливих у своїй природі 
ціннісних установках, стереотипах – етичних і поведінкових” [4 : 11]. Натомість росій-
ський філолог М.Ю. Сидорова схильна виділяти блог у окремий жанр. Обравши його 
основним предметом дослідження, у монографії “Интернет-лингвистика: русский язык. 
Межличностное общение” вона аналізує міжособистісне спілкування в Рунеті (росій-
ськомовному Інтернеті) на тлі загальних тенденцій розвитку російської мови й комуні-
кації та називає Інтернет-щоденники складним жанром електронного спілкування, який 
накладає на учасників комунікації значні зобов’язання, адже регулярне ведення протя-
гом кількох років відкритого щоденника, цікавого іншим людям, підтримання діалогу з 
ними, виконання ролі автора-господаря передбачають достатню мовну кваліфікацію та 
загальну культуру того, хто пише. Влучним, на наш погляд, є зауваження про те, що в 
чатах ті ж мовленнєві особистості поводяться значно вільніше, користуючись лексикою 
та фразеологією, яку на сторінки свого щоденника вони свідомо не пускають. “Більшість 
молодих Інтернет-комунікантів вбачають різницю між жанром вільної бесіди в чаті 
(“розмовний” Інтернет-жанр) і створенням, “написанням” Інтернет-щоденника: те, що 
можна в першому, не дозволяється в другому” [6 : 80]. 

Услід за дослідницею, ми схильні виділяти три принципово відмінні угруповання 
мовленнєвих творів у жанрі блогу: 1) засоби докомунікативної самопрезентації (ім’я ко-
ристувача, аватар, назва щоденника, список зацікавлень автора та його статус (підпис або 
девіз)), у яких реалізується намічена автором лінія мовленнєвої поведінки; 2) власне що-
денникові записи та 3) діалогічна (полілогічна) частина текстів мережевих щоденників 
(коментарі читачів до записів і відповіді авторів). Останні, як справедливо стверджує на-
уковець, дозволяють лінгвістові дослідити комунікативну поведінку в групі та визначити 
штрихи до портрета мовленнєвої особистості сучасника [6 : 74–78].

Жанрові питання блогосфери висвітлюються й у роботі Н.Б. Рогачової “Новые 
приоритеты в русском Интернет-общении: на материале жанра блога”, хоча безпосеред-
нім предметом дослідження стали мовна гра й іронія. На думку дослідниці, мережеві що-
денники (як і вся Інтернет-комунікація загалом) можуть бути віднесеними до вторинних 
мовленнєвих жанрів, оскільки в них діють не реальні люди, а їх віртуальні двійники, 
принципово нетотожні реальним людям, заміна яких “масками” створює особливий ігро-
вий простір, подібний концепції М.М. Бахтіна стосовно карнавалу як “світу навиворіт”. 
Комунікативними правилами цього простору науковець визначає пряму залежність між 
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ступенем приватності, значимості для автора й використанням мовної гри й іронії, ар-
гументуючи це тим, що обговорення значимих для особистості тем створює небезпеку 
ототожнення справжнього “Я” автора та його віртуальної маски, що порушує “правила 
гри”. На думку Н.Б. Рогачової, “в Інтернет-щоденниках не прийнято відноситися сер-
йозно до себе і, відповідно, й до своїх світоглядних установок, цінностей тощо, а також 
прямо та яскраво висловлювати позитивну (особливо естетичну) оцінку. Створюється 
образ іронічного (і що важливіше – самоіронічного), глузливого, злегка цинічного авто-
ра щоденника. Така позиція дозволяє користувачу не боятися втрати свого “віртуального 
обличчя”. Допустимою стає також абсолютно некооперативна, агресивна поведінка” [5 : 
390–400]. Дослідниця досить цікаво аналізує наявний стан проблеми, однак нам складно 
погодитися з надмірною категоричністю висновків автора.

У західній лінгвістиці першими дослідниками мережевих щоденників були їх авто-
ри. Серед них увагу привертає Р. Блад, яка виділяє три групи блогів: фільтри, особисті 
щоденники та нотатники. Фільтри зосереджені на зовнішній для автора інформації й 
представлені набором покликань і коментарів до них. Особисті щоденники зосеред-
жуються на внутрішній (відносно автора) інформації – його роздумах, звітах, відгуках 
тощо. Нотатники характеризуються більшим розміром і становлять собою сфокусовані, 
розгорнуті есеї [7].

Найавторитетніше та найвідоміше в лінгвістичних колах вивчення Інтернет-що-
денників проводиться групою вчених, що виступають під брендом BROG (абревіатура 
від (We)blog Research on Genre project – англ. “Проект жанрового дослідження блогів”), 
очолюваною С. Херрінг. У монографії “Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs” 
(“Здолати розрив: жанровий аналіз вебблогів”) дослідники проводять контент-аналіз 203 
мережевих щоденників, порівнюючи результати з твердженнями про їх характер інших 
дослідників. Науковці дійшли висновку, що соціальна інтерактивність блогів і їх орієнто-
ваність на зовнішні події перебільшена, натомість дослідниками недооцінено важливість 
мережевих щоденників як індивідуальних форм самовираження [9 : 6]. Попередниками 
блогів С. Херрінг називає паперові щоденники (особисті щоденники) та редакторські 
колонки (фільтри) [9 : 9–10].

Найбільш ґрунтовне генологічне дослідження Інтернет-щоденників у розвідці “За-
писи в блоге как речевой жанр интернет-коммуникации: попытка описания” здійснив 
російський дослідник О.В. Алексєєв. Услід теорії семантичних примітивів А. Вежбиць-
кої автор описує жанр запису у блогові так:

хочу писати про різні речі, що відбуваються у житті
пишу це тому, що хочу сказати те, що думаю про ці речі
думаю, що ви б хотіли знати про ці речі і про те, що я про них думаю
Застосовуючи «модель мовленнєвого жанру» Т.В. Шмельової, де жанр описано за 

сімома параметрами (комунікативна мета (інформативна, імперативна, етикетна, оцін-
на), образ автора, образ адресата, образ минулого (ініціальні та реактивні жанри), образ 
майбутнього, тип диктумного (подієвого) змісту та мовне втілення), дослідник відно-
сить переважну більшість записів у блогах до інформаційно-оцінних жанрів, зазначаю-
чи значну частотність подачі та запиту інформації. Говорячи про оцінку, О.В. Алексєєв 
відзначає її відмінність в усних побутових жанрах та жанрі Інтернет-щоденника, яка в 
останньому, як правило, відноситься до третіх осіб або явищ чи подій. Пряме оціню-
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вання особи адресата, за словами дослідника, не характерне для цього комунікативного 
середовища. Комунікативну мету науковець визначає як бажання повідомити про щось 
світові, що безумовно пов’язане з характеристиками автора. Щодо мережевих щоденни-
ків, то йдеться про особу, якій «є що сказати», яка здатна зацікавити читача та викликати 
зворотну реакцію.

Увагу дослідника привертає адресат, який, за його словами, визначає одну із принци-
пових відмінностей жанру блогу від споріднених із ним жанром традиційного паперово-
го щоденника. Попри те, що автор останнього має на увазі певного адресата, навіть якщо 
ним є сам автор у майбутньому, відмінність мережевого щоденника в даному випадку 
полягає у швидкості зворотної реакції адресата та в тому, що адресати – це відомі автору 
постійні читачі, особисто знайомі з ним, і незнайомі йому люди, що не відносяться до 
кола прямих адресатів. Таким чином, блоги, за словами дослідника, об’єднують у собі 
потенційно необмежену концепцію адресата, властиву жанрам ЗМІ та літератури.

Записи в Інтернет-щоденнику науковець відносить до ініціальних жанрів, а комен-
тарі до них – до реактивних. У концепції майбутнього жанр запису в блогах передбачає 
обговорення записів у коментарях чи інших записах. О.В. Алексєєв зазначає, що розгляд 
параметра диктумного змісту Інтернет-щоденника неможливий через складнощі жанру 
та різнорідність висловлювань у ньому. У мовному втіленні жанру мережевого щоден-
ника, за словами дослідника, на перший план виходить індивідуальність і свобода [3 : 
452–457]. Користуючись термінологічною системою К.Ф. Сєдова [16], науковець також 
розглядає блог як гіпержанр, а різні типові журнали відносить до субжанрів. Як окремий 
жанр автор виділяє коментарі до записів у блозі. 

Аналіз фактичного матеріалу дає підстави висунути гіпотезу про появу нового, ви-
щого жанрового рівня, який складається з сукупності гіпержанрів. Ми схильні вважати 
його одиницею наступного (четвертого) порядку після гіпержанру та пропонуємо термін 
«наджанр» для позначення цього рівня. 

Характерною особливістю наджанру, на наш погляд, є те, що він поєднує в собі мов-
леннєві жанри, не об’єднані однією комунікативною ситуацією та спільним контекстом. 
Його тяглість, крім того, не обмежується певним відрізком часу, вона практично панх-
ронічна, на відміну від короткотривалого гіпержанру (наприклад, звіту, переповідання, 
висловлювання власного ставлення, роздуму, розповіді автобіографічного характеру, хи-
зування, власне щоденникового запису, реклами, розповіді про власні враження, натяку, 
обурення, прохання, обіцянки, жанру авторської поезії тощо). Ці жанри, на відміну від 
окремих жанрів у складі гіпержанру, не об’єднуються наскрізною комунікативною ситу-
ацією. Основним системоутворюючим чинником для наджанру є формальна належність 
його елементів до конкретного дискурсу (Інтернет-щоденника конкретного користувача). 

На наш погляд, наджанр – це мовленнєва форма, яка репрезентує увесь спектр со-
ціально-комунікативних ситуацій, має протяжність у часі та на рівні форми об’єднує у 
своєму складі мовленнєві жанри нижчих рівнів, які належать до різних ситуацій спілку-
вання. Матеріальним вираженням наджанру є жанр Інтернет-щоденника. 

Підсумовуючи результати проаналізованих розвідок, можемо охарактеризувати ме-
режевий щоденник як індивідуальну форму самовираження автора, текстову реалізацію 
бажання повідомити про щось практично необмежене коло адресатів, яка складається із 
засобів докомунікативної презентації «віртуального обличчя» автора та щоденникових 
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записів, що передбачають швидку зворотну реакцію адресата у вигляді коментарів чи 
інших записів.

Зважаючи на відносно нетривалу історію лінгвістичних досліджень мережевих що-
денників, має місце неусталеність наукової метамови, зокрема в термінологічній сис-
темі, але уже тепер можна стверджувати, що розвиток Інтернет-комунікації, зокрема 
блогів, інтенсифікував генологічні дослідження. Утім, привертає увагу неоднозначна ін-
терпретація дослідниками-жанрологами особи автора – від нерегламентованої свободи 
його комунікативних дій до чіткої детермінованості; від глибокої інтимності записів у 
щоденнику до розгляду їх як публічної нарації, карнавалізації. Метою подальших до-
сліджень у даній галузі, на нашу думку, має стати опис особливостей функціонування 
мови в Інтернеті з урахуванням складної взаємодії багатьох факторів та магістрального 
включення в мережу людського фактора. 
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ангЛомовний Брифінг ЯК механіЗм  
реаЛіЗації КомуніКативних техноЛогій 

У статті досліджується англомовний брифінг як специфічний тип комунікації, що 
прямо або опосередковано інтегрує механізми реалізації комунікативних технологій під 
час його проведення у Міністерстві оборони США.

Ключові слова: брифінг, комунікативні технології, офіційне спілкування, паблік рі-
лейшнз, політичні технології, пропаганда.

В статье исследуется англоязычный брифинг как специфический тип комму-
никации, который прямо или опосредованно интегрирует механизмы реализации 
коммуникативных технологий во время его проведения в Министерстве обороны США.

Ключевые слова: брифинг, коммуникативные технологии, официальное общение, 
паблик рилейшнз, политические технологии, пропаганда.

The article deals with briefings held at the Ministry of Defense of the United States of 
America as a specific type of communication which integrates the mechanisms of implementation 
of communication technologies. 

Key words: briefing, communication technologies, official communication, PR, political 
technologies, propaganda.

постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Офіційне спілкування – це особливий тип комунікативної діяльності. Його 
учасники несуть відповідальність за ту інформацію, яку виносять на публічне обгово-
рення. Свідками цього спілкування у багатьох випадках аудиторія стає завдяки засобам 
©  Максимчук Н.М., 2011
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масової інформації (ЗМІ). Засоби масової інформації відіграють важливу роль у форму-
ванні порядку денного політичного і суспільного життя країни [1: 113]. Більшість чле-
нів будь-якого суспільства покладається на ЗМІ в отриманні інформації про політичний 
курс, ініціативи уряду і міжнародні новини. Ефективність преси, радіо й телебачення 
пов’язана з рівнем довіри громадськості до ЗМІ як до джерела об’єктивної, правдивої, 
неупередженої інформації про події в державі та закордоном [1: 114]. 

Засоби масової інформації природно здатні виносити будь-які питання на публічне 
обговорення. А також навпаки, створюють обставини, за яких власне самі ж ЗМІ ігнору-
ють ту чи іншу проблему. Це утворює таку ситуацію, коли проблему ефективно усувають 
з поля зору громадськості. Звичайно ж, саме представники засобів масової інформації 
серед перших формують гострі суспільні питання, тому співпраця з журналістами на-
була особливої важливості у другій половині двадцятого століття і не втрачає актуаль-
ності до тепер. Проблема, яка постає у статті, пов’язана з пошуком шляхів виокремлення 
технологій маніпуляції громадською свідомістю шляхом змінної диспозиції нагальної 
проблеми, яка або знаходиться у центрі уваги, або виводиться на периферійний простір. 
При цьому, через такі маніпуляції проблема може повністю втратити свою актуальність.

постановка завдань і цілей статті. Основною метою статті є виявлення тих ко-
мунікативних технологій, що уможливлюють маніпуляцію суспільною думкою, яка 
формується під час такого специфічного процесу комунікації як англомовний брифінг. 
Об’єктом дослідження є автентичні матеріали брифінгів, що відбуваються у міністер-
стві оборони США (Пентагоні). Предметом дослідження є специфічні комунікативні 
технології, які сприяють підвищенню ефективності маніпулювання громадською дум-
кою. Ми вважаємо, що оборонне відомство США реалізує через брифінги політичну, 
пропагандистську та “паблік рілейшнз” технології комунікації американського уряду 
з власними громадянами, а також з рештою світової спільноти, що зумовлює актуаль-
ність даної статті. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні стало звичайною практикою, 
коли світових політичних лідерів просять негайно відреагувати на те, що тільки-но тра-
пилось чи було висловлено в іншому кінці світу. Вперше цю тенденцію можна було спо-
стерігати під час війни 1991 року у Перській затоці. Перед об’єктивами камер з’являлись 
політичні лідери провідних держав, котрі відразу ж коментували дії і висловлювання 
один одного. Склалась така ситуація, за якої американські дипломати отримували ін-
формацію від кореспондентів CNN швидше, ніж власними дипломатичними каналами 
[1: 85]. Отже вони були змушені вчитися розуміти власні засоби масової інформації і 
працювати з ними ефективніше. Розуміння ЗМІ означає бути більше відповідальним у 
поширенні власних думок та позиції уряду, бути чутливішим до впливу на громадськість 
заяв і дій владних структур. 

Уряд Сполучених Штатів Америки, здається, засвоїв цей досвід. Зараз він є взірцем 
співпраці із засобами масової інформації. Більш-менш значуща подія (як на території 
США, так і за її межами), яка стає предметом обговорення світової спільноти, не від-
бувається без залучення ЗМІ, причому не лише американських, а й закордонних інфор-
магенцій. Американський уряд майстерно використовує свої стосунки зі ЗМІ задля реа-
лізації комунікативних технологій, таких як пропаганда, “паблік рілейшнз” та політичні 
технології. Не є винятком і міністерство оборони США. Пентагон на даний момент є 
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майже єдиним департаментом уряду, який має найтіснішу співпрацю із засобами ма-
сової інформації, оскільки Сполучені Штати відіграють роль світового лідера і залуче-
ні у розв’язання багатьох конфліктів. Міністерство оборони США, будучи військовою 
установою і відіграючи роль політичного відомства водночас, має постійно коментувати 
політичні рішення своїх лідерів, а також військові дії американського контингенту за 
кордоном. 

Для міністерства оборони США основною формою спілкування з журналістами є 
брифінг. Брифінг (англ. briefing від англ. brief – короткий, недовгий) – це коротке інфор-
маційне повідомлення, яке зазвичай робить офіційна особа, представник уряду, міжна-
родних організацій, комерційних структур та інших високих інстанцій. Ця особа спілку-
ється з представниками ЗМІ з метою інформування їх про важливі події, хід міжнарод-
них переговорів, конференцій, симпозіумів, семінарів, про позиції та погляди учасників, 
досягнуті результати [3]. 

Дослідники (В.Бебик, І.Слісаренко, І.Альошина, В.Королько) [4; 5; 6; 7]. визначають 
брифінг як регулярну зустріч з журналістами, що проходить, як правило, в одному місці 
і в один час. Саме такими і є брифінги, що проводяться в прес-центрі міністерства обо-
рони США (Пентагоні).

виклад основного матеріалу. Починаючи аналіз англомовного брифінгу, доречно 
згадати про основні комунікативні технології, що досягли розквіту у ХХ столітті і успіш-
но застосовуються у ХХІ столітті. Серед них професор Г.Г.Почепцов (мол.) виокремив 
такі: пропагандистську, рекламну, політичну, переговорну, перформансну, “паблік рі-
лейшнз”, тощо [8:100]. У нашому дослідженні проаналізуємо три із зазначених: 1) про-
пагандистську, 2) “паблік рілейшнз” та 3) політичну.

Пропаганда – це робота з розширення своєї, так би мовити, ідеологічної території. 
Вона складається з планування, виконання й оцінки [8:104]. Під час планування від-
бувається всебічний, інтегрований аналіз проблеми, відбір певної стратегії і формулю-
вання цілей. При виконанні створюються відповідні повідомлення і визначаються кан-
дидатури, що оголошуватимуть ці повідомлення. Це має бути авторитетна особа, якій би 
повірила аудиторія. Основною вимогою, що висувається до цієї особи є висока комуні-
кативна компетенція, а по суті – вміння донести необхідну інформацію, транспонуючи 
її у процесі комунікації з метою переконання іншого комуніканта або цілу аудиторію. 
Зазвичай при проведенні брифінгів у Пентагоні доповідачами є високопосадовці мініс-
терства, як військовослужбовці, так і цивільні співробітники, наприклад, голова Комі-
тету начальників штабів збройних сил США адмірал Майкл Мален, командувач тихо-
океанським флотом США адмірал Роберт Вілард, командувач південною групою військ 
США генерал Даглас Фрейзер, міністр оборони США пан Роберт Гейтс і прес-секретар 
військового відомства пан Джеф Морел, що має найтісніший і найчастіший контакт з 
пресою. У своїх повідомленнях доповідачі розповсюджують інформацію, яка має на меті 
донести до загалу ідеологічні погляди міністерства та уряду США. На брифінгу від 19 
березня 2011 року (щодо початку військової операції Odyssey Dawn у Лівії) віце-адмірал 
Біл Гортні зазначив: 

As you know, we’re on the leading edge of a coalition military operations designed to 
enforce United Nations Security Council resolution 1973 in Libya. The goals of these initial 
operations are essentially twofold; first, to prevent further attacks by regime forces on Libyan 
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citizens and opposition groups, especially in and around Benghazi; and second, to degrade 
the regime’s capability to resist the no-fly zone we are implementing under that United Nations 
resolution [9].

У цьому вступі до діалогу з журналістами віце-адмірал визначає ідеологічне підґрун-
тя участі американських збройних сил в операції, що проводиться згідно з резолюцією 
ООН, таким чином аргументуючи доцільність прийнятого рішення керівництвом країни. 

Стратегія “паблік рілейшнз” займається просуванням іміджу. Діяльність в цьому на-
прямку повторює основні етапи пропагандистської кампанії: планування, виконання 
й оцінка [8:104] з не менш прискіпливою увагою до аудиторії. “Паблік рілейшнз” – це 
стратегія продукування позитивної інформації, а заразом і позитивного іміджу, адже в 
сфері її діяльності окрім інших знаходиться і керування кризовими явищами. У теле-
фонному спілкуванні з журналістами 17 березня 2011 року командувач тихоокеанським 
флотом США адмірал Роберт Вілард щодо надання допомоги Японії після стихійного 
лиха зауважує:

 United States PACOM has Navy, Air Force, Marine Corps, Army, Special Operations 
Command all engaged in direct support to the Japanese Self-Defense Forces, performing 
functions ranging from humanitarian assistance -- support in bringing food, water and 
other supplied to the hundreds of thousands of displaced people in the area that have been 
affected by the earthquake and the tsunami -- and we’re providing logistic support, and in 
some cases direct support to General Oriki and his forces that are also helping mitigate the 
reactor accidents that have occurred. We’ve got ships at sea that are attempting to -- they are 
continuing search-and-rescue efforts. They’re also attempting to characterize the large debris 
fields and other impacts from the tsunami that have created maritime hazards in the -- in the 
sea space to the east of Honshu. 

We are deeply committed, as well, to our U.S. service members and their families, and to 
DOD civilians across our many bases in Japan who assist us in keeping the forces ready [10] .

Як бачимо, окрім військових і політичних питань під час брифінгів обговорюють пи-
тання просування позитивного іміджу американського уряду та американської армії як 
у самих Сполучених Штатах, так і поза їх межами. Оскільки участь у брифінгах беруть 
не тільки представники американських ЗМІ, а й журналісти світових інформагенцій, 
стає зрозумілим, що про дії американських військових і цивільних дізнаються і в інших 
країнах. Це дає змогу стверджувати, що англомовний брифінг є інструментом успішної 
реалізації стратегії “паблік рілейшнз”.

І нарешті до політичних технологій. Політичні технології – це сукупність прийомів, 
методів, способів, процедур, які використовують суб’єкти політичної діяльності (осо-
бистості, політичні і суспільні групи, політичні партії, громадські об’єднання, групи 
тиску тощо) [11]. Аналіз політичної діяльності, її особливостей засвідчує, що політичні 
технології застосовуються для досягнення мети в політичній боротьбі. Характер і осо-
бливості політичних технологій зумовлені особливостями суспільства, сутністю полі-
тичного процесу як сукупності діяльності суб’єктів політики [12]. Саме американське 
суспільство дало початок і стрімкий розвиток політичним технологіям і саме американ-
ське суспільство вимагає від політиків повної відкритості у їх діях. За допомогою власне 
брифінгів у Пентагоні громадяни США (через ЗМІ) можуть певним чином слідкувати за 
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діяльністю свого уряду і потім висловлювати свої позитивні чи негативні реакції у ви-
гляді громадської думки та на президентських виборах. 

Метою політичних технологій є отримання влади, але Пентагон напряму не виборює 
владу, оскільки є міністерством і його очільник призначається президентом. А от вже 
президент і є тією особою, що бореться за найвищу політичну посаду в своїй країні. Ді-
яльність силових структур дуже часто підпадає під жорстку критику суспільства, що має 
вплив на рейтинг президента. Через заходи із залученням ЗМІ, а саме через брифінги 
відбувається висвітлення діяльності міністерства оборони США і воно є зацікавленим 
в успішному проведенні не лише військових операцій, а й у політичної діяльності. Це, 
в свою чергу, сприятиме отриманню позитивних результатів у майбутній передвиборчій 
кампанії для діючого президента США Барака Обами. Отже можна припустити, що ан-
гломовний брифінг є опосередкованою формою реалізації політичних технологій. 

висновки та перспективи подальших розвідок. Проаналізувавши наведені кому-
нікативні технології можна зробити висновок, що англомовний брифінг дійсно є пря-
мою формою ведення пропагандистської та “ПР”-діяльності. Стосовно ж проведення 
політичної діяльності, потрібно сказати, що вона реалізується опосередковано. Але саме 
специфіка реалізації опосередкованих шляхів політичної діяльності залишається пер-
спективою подальших розвідок.
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Лінгвопрагматичні оСоБЛивоСті метафориЗації  
в СучаСному поЛітичному диСКурСі

У статті розглянуто лінгвопрагматичні особливості метафоризації у сучасному 
політичному дискурсі. Проаналізовано семантичні та прагматичні фактори невизна-
ченості одиниць сучасного політичного дискурсу. Метафори як важливий компонент 
дискурсу представлені у статті потужним інструментом маніпуляції масовою свідо-
містю.

Ключові слова: політичний дискурс, комунікація, політична метафора.
В статье рассматриваются лингвопрагматические особенности метафоризиции в 

современном политическом дискурсе. Анализируются семантические и прагматические 
факторы неопределенности единиц современного политического дискурса. Метафора 
как важный компонент дискурса рассматривается в статье как возможность в опре-
деленной мере манипулировать реципиентом, сделав попытку навязать свою систему 
взглядов и оценок. 

Ключевые слова: политический дискурс, коммуникация, политическая метафора.
The article deals with linguopragmatic peculiarities of present-day political discourse. 

Semantic and pragmatic factors of the indefiniteness of the political discourse units are 
analyzed. On the communicative level metaphor is a constructive and destructive component 
of discourse. The metaphor is also considered as a reflection of political meaning. 

Key words: political discourse, communication, political metaphor.
 
Одним із напрямків сучасної лінгвістики є визначення ролі мови в соціально важ-

ливих діях людей. При чому антропоцентрично орієнтовані лінгвістичні дослідження 
накреслюють методологічно обґрунтовану та теоретично перспективну наукову про-
граму, спрямовану на розкриття ролі людини-творця мови у концептуальному засвоєнні 
світу. Також для сьогодення характерним є вивчення мови як онтологічно та епістемічно 
важливого елемента людської діяльності: мова є одночасно і одним із найважливіших 
її інструментів, і одним із найцінніших її продуктів. Таким чином, антропоцентричний 
підхід до вивчення мовних явищ активізує увагу до особистісних та соціальних сторін 
діяльності носія мови. 
©  Полєжаєв Ю.Г., 2011
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У зв’язку з актуалізацією комплексу різноманітних соціокультурних аспектів кому-
нікативного процесу, дискурсивних характеристик, зокрема аналізу мови масової кому-
нікації, значно зростає інтерес до соціолінгвістики, яка дозволяє глибше зрозуміти мову 
як соціальне явище. Все це зумовлює актуальність вивчення політичної комунікації як 
процесу обміну інформацією, в ході якого відбувається передача повідомлень усередині 
власне політичної сфери. Політичний дискурс, з огляду на усе вищезазначене, може бути 
визначений як сукупність усіх мовленнєвих актів у певному лінгвістичному контексті – 
контексті політичної діяльності, політичних поглядів і переконань, що актуалізуються 
у певному ситуативному контексті і спрямовані на здійснення конкретної прагматичної 
семантики.

Політичний дискурс за своєю суттю є явищем когнітивним, адже пов’язаний із від-
творенням і передачею знань. Але крім інформативної, політичний дискурс має вико-
нувати також орієнтаційну і мобілізаційну, консолідаційну та ідентифікаційну функції. 
Політичний дискурс реалізується в усній (публічні виступи політиків, їхні виступи на 
радіо, по телебаченню, інтерв’ю, прес-конференції, парламентські дебати, теле- та ра-
діоновини) та писемній (різноманітні документи – договори, протоколи, угоди, рубрики 
політичних новин у пресі, політичні плакати та листівки) формах і належить до інститу-
ційного різновиду спілкування. 

У той же час він має багато спільного з іншими типами дискурсів: науковим, педаго-
гічним, художнім, побутовим, дискурсом ЗМІ, тощо. Головна різниця політичного дис-
курсу від інших видів аргументативних дискурсів (юридичного, академічного, реклам-
ного) полягає у його явно вираженій апеляції до ціннісної системи, існуючої у даному 
суспільстві, з метою її часткової або повної корекції. 

Механізм вербального впливу на людину базується на взаємодії слова та значення. 
Професійний політик у своїй комунікації прагне точності визначення, проте інколи на-
вмисно завуальовує свої цілі засобами еліпсису, номіналізації, метафоризації, особливою 
інтонацією [1: 3], вдаючись до перекручування інформації. Часто у виступах політиків 
наявні абстрактні лексичні одиниці, які віддалені від повсякденного досвіду людини, і 
саме їх завелика кількість може стати причиною неправильного їх тлумачення. У зв’язку 
з цим, перспективним напрямом аналізу такого багатоаспектного явища, яким є політич-
на комунікація, видається дослідження одиниць вторинної номінації, зокрема метафори. 

Метафора була об’єктом дослідження багатьох українських мовознавців, зокрема В. 
Вовк, С. Єрмоленко, М. Лабащука, О. Потебні, А. Тараненка та ін. У сучасному україн-
ському мовознавстві домінує погляд на метафору як на художній засіб, цей феномен ана-
лізують насамперед на матеріалі художньої літератури, про що свідчить значна кількість 
новітніх досліджень, зокрема дисертаційних (Н. Варич, Т. Єщенко, Т. Кіс, Л. Кравець, 
Т. Матвєєва, О. Тищенко). В окремих працях з’ясовано роль метафори в науковому тексті 
(Г. Дядюра, Н. Зелінська, Н. Непийвода, О. Чуєшкова), розглядають її і як спосіб творен-
ня мовної картини світу (Н. Лобур, О. Федик). 

Дослідженню процесів метафоризації в політичному дискурсі приділено недостат-
ньо уваги, хоча саме вивчення функцій метафори періоду трансформації системи сус-
пільного устрою здатне надати широкі можливості для з’ясування шляхів впливу цих 
трансформацій на зміни у способі політичного мислення, на появу нових інтерпретацій-
них моделей реальності. Всебічний соціо- та психолінгвістичний аналіз цього мовного 
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явища уможливлює виявлення тенденцій, пов’язаних з лексико-семантичними процеса-
ми у сфері політичного мовлення, а також може дати ключ до розуміння деяких особли-
востей мовотворчості провідних політиків.

Метою даної статті є з’ясування специфіки функціонування метафори в сучасному 
політичному дискурсі, наголосивши на його когнітивному та комунікативному аспектах. 

Принциповим для сучасної лінгвістичної науки є поняття про універсальність мета-
форизації, зумовленої специфікою пізнавальної діяльності людини. Під метафоризацією, 
слідом за Х. П. Дацишин, розуміємо “семантичну модель формування у лексеми пере-
носного значення, що веде до виникнення метафоричного лексико-семантичного варіан-
ту, тобто метафори” [2: 16]. 

Теоретично значущим є той факт, що метафора передає когнітивну інформацію і нове 
розуміння відношень подібності між старим та новим знанням. Здійснюється проекція 
однієї концептуальної площини на іншу, своєрідна експансія концептів сфери-джерела, 
у результаті якої відбувається захоплення та освоєння концептами нової сфери – сфери 
мети. Подальше семантичне моделювання у метафориці дозволяє визначити індивіду-
альні для кожної мови набори актуальних і продуктивних семантичних моделей, виявити 
специфіку національної метафоризації.

Роль метафори в процесі комунікації поялгає в передачі та масовому обміні інфор-
мацією з метою впливу на суспільство та його складові компоненти. Політична метафо-
ра в політичній комунікації є невід’ємним та важливим елементом системи технологій 
мовного впливу, адже тісно пов’язана з типом політичного мислення і політичними пре-
ференціями соціуму. 

При чому, як зауважує Х. П. Дацишин, “метафора може стати засобом закорінення 
у свідомість реципієнтів готових уявлень, не завжди адекватних дійсності” [3: 129]. Це 
твердження особливо актуальне для сфери масової комунікації, де мова сприймається як 
відображення реальності, однак неможливо перевірити адекватність дійсності і мови. Іс-
нування в інформаційному просторі вербальних витворів, які не вимагають демонстрації 
зв’язку з реальністю, своєю чергою, дає широкі можливості для PR-технологій, зокрема 
в політичній рекламі. 

Невизначеність лексичних одиниць, яка веде до перекручування інформації, поясню-
ється навмисним порушенням постулатів комунікації, успішність якої, за Г. П. Грайсом, 
забезпечується при дотриманні принципу кооперації та пов’язаних з ним максим кіль-
кості, якості, релевантності та способу вираження [4]. Порушення прагматичної адек-
ватності дискурсу зумовлене значним неспівпадінням когнітивних моделей дискурсив-
ної взаємодії, що є причиною невірної інтерпретації адресатом комунікативного наміру 
мовця. 

Мовець іноді навмисно ігнорує максими, тим самим порушуючи контекстні очіку-
вання адресата [5: 18]. Прагнучи врятувати авторитет та уникнути конфлікту у спілку-
ванні, політики вдаються до використання невизначених висловів. Невизначеність, як 
правило, виступає у даному випадку засобом подолання комунікативних проблем. Вона 
дозволяє мовцю уникнути крайнощів, зберігати нейтралітет при обговоренні спірних пи-
тань, і тим самим сприяє загладжуванню протиріч між комунікантами. 

Невизначеність одиниць політичного дискурсу спричиняється семантичними та 
прагматичними факторами. Ситуативно ця невизначеність може призводити до зняття 
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комунікативних проблем або до їх створення. Лінгвокогнітивні фактори невизначеності 
одиниць політичного дискурсу є також значимими. Під час продукування або сприйман-
ня тексту у психіці людини формується ментальна модель ситуації, що дискутується. 
Модель містить інформацію про наявну дійсність, комунікантів та загальне знання про 
світ. Лінгвокогнітивні особливості пов’язані з рівнями організації дискурсу, а саме сту-
пенем накладання ментальних просторів учасників комунікації. 

Базові опозиції та архетипи культури сповна виявляються в політичній комунікації 
за рахунок створення образів та метафор. Оскільки в основі культури лежить саме цін-
нісний принцип, то він формує певні лінгвокультурні концепти, які обов’язково існують 
в індивідуальній або ж колективній свідомості. Наприклад, у працях О.М. Чадюк ак-
туалізується лінгвокультурологічний концепт-дихотомія “МИ – ВОНИ”, що концентрує 
навколо себе ціннісне поле, тобто усі суб’єкти політичного життя отримують полярні 
оцінки. У діях “ворога” підкреслене боягузтво, підступність, пасивність, брехливість, у 
той час як “свої” атакують єдиним фронтом, розбивають ворога та інше. Негативна оцін-
ка “чужого” спричиняє занепокоєність, стривоженість, страх реципієнта, змушує його 
шукати порятунку. Основними якостями “свого” є відкритість, активність, сила, успіх, 
і це є важливим задля побудови нового прогресивного ладу. Ознаки ж чужого мають 
пейоративну оцінність, викликають занепокоєння та ненависть [6].

Реалізація функції маніпулювання передбачає звернення до когнітивних механізмів 
обробки інформації людиною, урахування способів її форматування. Адже вплив на ког-
нітивну систему реципієнта може призвести до змін у його розумінні висвітлюваних по-
дій та, відповідно, у поведінці. Тому адресант, використовуючи когнітивні механізми, 
намагається створити у реципієнта необхідну модель дійсності задля отримання цих ко-
ректувань. У цьому зв’язку показовою є медіатизація політики – процес, що призводить 
до переміщення політичного життя у символічний простір ЗМІ. 

Простежуючи зв’язок метафор із маніпулюванням масовою свідомістю, неважко по-
мітити, що у структурі політичної комунікації активно функціонують комплекси мета-
фор-стереотипів. Здатність метафори приховувати зміст повідомлення, категоричність 
метафоричних оцінок, а також недостатній для декодування інформації обсяг знань ре-
ципієнта можна вважати чинниками, які ускладнюють створення дискурсу. 

Одним із найважливіших засобів формування прагматичного впливу сучасної по-
літичної метафори є оцінка, оскільки вона, по-перше, є основною категорією лінгво-
прагматики, а по-друге, має першочергове значення в політичній орієнтації адресата. 
Аксіологічна маркованість метафори характеризується імпліцитністю, тому необхідна 
адресанту оцінка виводиться адресатом “самостійно”, а по суті, навіюється реципієнтові 
в режимі зниженого контролю з його боку, що посилює її дієвість. Таким чином, адре-
сант послідовно реалізує певні прагматичні інтенції, провідне місце серед яких посідає 
настанова на оцінку, адже остання є суттю прагматичного впливу. 

Перспективи дослідження вбачаємо в дослідженні лінгвокогнітивних особливостей 
сучасного політичного дискурсу окремих мовних спільнот, а також у лінгвокультуроло-
гічному описі політичної метафорики, шо передбачає звернення до національно-специ-
фічних образів.
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КваЗіремарКи в уКраїнСЬКомовній інтернетній КомуніКації: 
оСоБЛивоСті виниКненнЯ та прагматиКа виКориСтаннЯ

У статті здійснено аналіз квазіремарок – мовленнєвих структур, за допомогою яких 
мовець має можливість імітувати дії, міміку, жести, внутрішній стан в мережевому 
дискурсі. Досліджено особливості їх використання та інтерпретації реципієнтами на 
матеріалі українськомовної інтернетної комунікації.

Ключові слова: інтернетна комунікація, квазіремарка, міметичні структури, ситу-
ативний ейдос.

В статье проведено анализ квазиремарок – речевых структур, с помощью которых 
говорящий имеет возможность имитировать действия, мимику, жесты, внутреннее 
состояние в сетевом дискурсе. Исследованы особенности их употребления и интерпре-
тации реципиентами на материале украиноязычной Интернет-коммуникации.

Ключевые слова: Интернет-коммуникация, квазиремарка, миметические структу-
ры, ситуативный эйдос.
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The article analyzes quasi-stage directions – the speech structures that provide the 
speaker with ability to imitate actions, mimics, gestures, inner condition in the Web discourse. 
Peculiarities of their usage and recipient interpretation in the Ukrainian-language Internet 
communication are researched.

Key words: Internet communication, quasi-stage directions, mimetic structures, situational 
eidos

Комунікація в Мережі – явище складне й неоднорідне. Інтернет як «масовий медіум» 
повідомлення імплементувався в культуру нещодавно, але за час свого існування спри-
чинив виникнення та видозміни численних лінґвальних явищ. Існують контроверсійні 
погляди стосовно впливу Мережі на мову та культуру загалом. Наведемо міркування 
лише двох (різних за соціальним статусом, ментальністю, полем фахової реалізації) лю-
дей на окреслену проблему. Так, Жак Шірак (президент Франції з 1995 до 2007 рр.), 
коментуючи вплив Інтернету на мову (зокрема на французьку), назвав його «великим 
ризиком для людства» [цит. за: 1: 1]. Однак, як міркує дослідниця Н. Мечковська, «Інтер-
нет (…) стає комунікативно-інформаційним середовищем проживання людини» [2: 484], 
тому Мережа стала об’єктом дослідження багатьох гуманітаріїв: філософів, соціологів, 
психологів, істориків. У лінгвістиці Інтернет розглядають по-різному, зокрема через:

– дослідження Мережі як новітнього культурного явища (Г. Гусейнов, Н. Мечков-
ська, Д. Крістал);

– аналіз особливостей комунікації в Інтернеті (М. Сидорова, О. Шувалова);
– стилістичний аналіз мовлення новоутвореного медіуму; типологію мовленнєвих 

жанрів, характерних лише для нього (О. Горошко, Г. Трофімова, С. Чемеркін);
Важливим аспектом дослідження інтернетної комунікації є характеристика тих її 

мікропрагматичних одиниць, що вирізняють Мережу на фоні інших дискурсів. Такими 
одиницями, наприклад, є нікнейми, емотікони, колоквіальні абревіатури, символічні іде-
ограми, еративні конструкції. Специфічними для мережевої комунікації є і відокремлені 
від загального висловлення текстові структури, за допомогою яких мовець має можли-
вість вербалізувати уявну дію чи стан. Такі конструкції і є об’єктом аналізу цієї статті.

мета дослідження – з’ясувати особливості виникнення та проаналізувати прагма-
тичну специфіку використання квазіремарок в українськомовній інтернетній комуніка-
ції. Відсутність у фаховій літературі дослідження вказаних аспектів окресленого явища 
підтверджує актуальність обраної теми. 

матеріалом дослідження послужили повідомлення українськомовних форумів «Те-
ревені», «Гуртом», «Укрцентр» та чату «ЛОЛІТ».

Як відомо, «більша частина спілкування здійснюється без участі засобів мовного 
коду, але з орієнтацією на інші його складові: паралінгвістичні елементи, елементи ін-
ших семіотичних систем тощо» [3: 59]. Проте комунікація на інтернетних форумах або в 
чатах передбачає використання засобів лише вербального коду, водночас диктуючи дина-
мічне та економне застосовування мовленнєвих зусиль, тому для писемного відтворен-
ня невербальних компонентів спілкування комуніканти почали вдаватися до їх імітації, 
напр.: «у мене одразу виникає думка: хаха, по-твоєму буде, значить? ну, подивимось, 
подивимось *лукаво посміхається*» [4: 8039]1. Як доводить аналіз фахової літератури, 
структури, що виникають унаслідок такої імітації, переважно розглядаються дослідника-
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ми на рівні метатексту (О. Литневська, А. Бакланова; О. Чигринова). Оскільки поняття 
«метатекст» у лінгвістичній літературі трактується неоднорідно, і деякі науковці схо-
дяться на думці, що «метатекст у віртуальній комунікації використовується як текстовий 
заступник зорової інформації» [5: 81; 6: 52], гадаємо, варто з’ясувати зміст цього поняття 
для коректного співвіднесення його з досліджуваними структурами. 

У контексті сказаного наведемо міркування А. Вежбицької про структурування ко-
мунікантами відправлюваної / отримуваної інформації. Дослідниця зауважує, що в мов-
леннєвій ситуації «у свідомості реципієнта виникає двоголосий текст (…): відтворювана 
послідовність речень мовця та власний коментар» [7: 403]. Вона називає такий коментар 
метатекстом, «текстом про текст», що допомагає якісно сприйняти інформацію, перед-
бачити її розвиток та, за потреби, відтворити. Метатекст імплементується у висловленні 
за допомогою операторів, які проф. К. Ожуґ пропонує поділяти на ритуалізми та мані-
пулятори. Під ритуалізмами дослідник розуміє мовленнєві формули, що «відкривають» 
чи «закривають» основний діалог; маніпулятори, у свою чергу, регулюють повідомлення 
на рівні репліки: вони можуть подавати комунікантові відносні директиви щодо способу 
розуміння повідомлення, у такий спосіб запобігаючи виникненню протиріч з інтенцією, 
закладеною мовцем [8: 183-184]. «Encyclopedia of Language and Linguistics» визначає 
метатекст як «допоміжний текст, що коментує інший або ставить його в межі більшого 
контексту» [9: 638]. 

Не викликає сумнівів те, що в основі досліджуваних конструкцій лежить метатек-
стовий компонент. Проте аналіз повідомлень доводить, що часто такі конструкції в ін-
тернетній комунікації функціонують не на рівні допоміжних, коментувальних текстів, 
а утворюють із загальним висловленням монолітну текстову структуру. Для прикладу, 
звернемо увагу на комунікативну ситуацію: 

<чорно-біла>: виявляється і покупці чайників бувають чайниками
<Білий Дракон>: Особливо в Італії.
<чорно-біла>: о, так. Тут просто чай не пють, а тупо каву заварюють. ех, ті ма-

каронники дурнуваті *вдає, що натяк не розуміє* [4: 9358]
Користувач <чорно-біла>, як бачимо, за допомогою маркованої (здавалось би, допо-

міжної у плані розкриття основного змісту діалогу) структури змінює смисл останнього 
висловлення, надає йому (а отже, і всьому тексту) іронічної конотації; таким чином, саме 
основний текст у співвіднесенні з цією структурою, на нашу думку, стає певною мірою 
«допоміжним».

Зазначимо й те, що досліджувані конструкції здебільшого не містять метатекстового 
плеоназму (семантичного компонента «я говорю») [7: 407], тоді як «істинно метатексто-
вими засобами (…) варто вважати лише ті, в яких проектується в семантичному записі 
висловлення сема «я говорю», звернена до акту говоріння, оскільки об’єктом утвореного 
метасмислу може стати виключно акт говоріння» [10: 137]. Таким чином, досліджувані 
конструкції метатекстовими можна назвати лише умовно.

З’ясувавши характер дослідження окресленого явища в фаховій літературі, зупини-
мося на розкритті його особливостей у контексті Мережі. 

В інтернетному дискурсі, за визначенням «Urban Dictionary», досліджувані мовлен-
нєві одиниці найчастіше називають емотами [11] (від англ. ірон. «emote» – «виявляти 
емоції»). Такі структури, як зазначає Д. Крістал, почали використовуватися в ролі мов-
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леннєвих засобів онлайн-ігор, у яких інтеракція здійснюється виключно на текстовому 
рівні: користувачі мають можливість створювати власних героїв, описувати елементи їх 
зовнішності, атрибутику, «брати участь» у віртуальних комунікативних ситуаціях. Інак-
ше кажучи, розвиток персонажа в іграх такого типу «зводиться до заповнення слотів 
відповідного фрейму» [12: 163]. В ігровому середовищі emote є одним із методів кому-
нікації, що «дозволяє користувачеві передати дії, почуття (…), жести, вирази обличчя 
тощо» [1: 188]. 

Виходячи з міркувань С. Уц, наявність структур-емотів свідчить про те, що тек-
стові онлайн-ігри є однією з найбільш розвинених форм комунікації, опосередкованої 
комп’ютером [13]. Закономірно, що ці мовленнєві одиниці успадкувалися іншими жан-
рами мережевої комунікації, зберігши свій ігровий стрижень, тому крізь призму ана-
лізу інтернетного дискурсу, здійсненого М. Рижковим, такі структури можемо вважа-
ти людемами, елементами мовної гри, «одиницями «етичного» (варіантного) типу, що 
об’єктивують у дискурсі лінгвокреативні установки віртуальної мовної особистості та 
потенційно реалізують у релевантних прагматичних ситуаціях (…) [ряд] функцій» [14: 
40].

Для повноцінної характеристики досліджуваного явища вважаємо доцільним про-
аналізувати його в контексті мовленнєвих засобів, що компенсують застосування невер-
бальних компонентів комунікації в інтернетному дискурсі.

Аналіз досліджуваного матеріалу доводить, що наслідування дій, жестів, виразів об-
личчя тощо може реалізовуватися в інтернетній комунікації двома способами: іконічно 
та вербально. Мовленнєві структури, що виникають унаслідок такого наслідування, на 
нашу думку, доцільно назвати міметичними (від філос. мімезис (з гр. µίµησις – «іміту-
вати», «наслідувати»))2.

Для іконічної імітації невербальних засобів спілкування та елементів візуальної ін-
формації мовці послуговуються емотіконами (знаками, які становлять один чи більше 
пунктуаційний компонент (або невелике зображення), що репрезентує вираз обличчя, 
жест чи предмет), напр.: «Дякую :-) і за голос, і добре слово :-)» [15: 1208] (:-) = «усмі-
хаюся»). 

Вербальний мімезис застосовується в інтернетній комунікації для деталізованої де-
скрипції уявних дій чи стану мовця і може реалізовуватися як дієгетично, так і недієге-
тично (див.: [16: 81]). Неоднорідність типів оповідної імітації помітив ще Аристотель: 
«Наслідувати (…) можна, розповідаючи про подію (…) так, що той, хто наслідує, за-
лишається самим собою, не змінюючи особи, або показуючи всіх зображуваних осіб як 
діячів» [17: 150]. У першому випадку імітація експлікується в інтернетному висловленні 
іманентно: «повір - з твоїх істерикозних потуг я ржу до сліз - це ж треба ще мати 
талант так тупити веселити народ» [4: 20844]; у другому ж – відокремлено від загаль-
ного висловлення: «*спльовує 3 рази через ліве плече* не дай Бог, мені і так нормально 
і без депресії та інших подібних гострих відчуттів))» [4: 20191]. 

Вербально-міметичні структури недієгетичного типу, вважаємо, мають інтердис-
курсивний характер: вони, хоча й успадковані з жанру текстових онлайн-ігор, констру-
юються та функціонують на рівні ремарок, одиниць, що закріпилися іншою дискурсив-
ною практикою, – драмою й неодноразово були предметом дослідження. Так, К. Толчеє-
ва, акцентуючи на ролі ремарок у художньому тексті, зазначає: «(…) діало ги персонажів 
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мають справляти враження природного розмовного мовлення, а цього можна досягти 
лише за допомогою міметичної дії (…)» [18: 51]. Гадаємо, з одного боку, мовці послу-
говуються недієгетичною вербальною імітацією, керуючись саме такою інтенцією (до 
наслідування невербальних елементів усної розмови), з іншого, – варто зазначити, що, 
на відміну від драматургійних ремарок, які можуть набувати різноманітних смислових 
відтінків, вербально-міметичні структури недієгетичного типу переважно мають жартів-
ливу конотативну маркованість, вони «зовсім необов’язково відображають реальну по-
ведінку користувача й часто продукуються з ігровою метою» [6: 52]. Отже, враховуючи 
формальну подібність таких структур до драматургійних ремарок (це помітили О. Лит-
невська, А. Бакланова, О. Чигринова), можемо їх умовно означити квазіремарками 
(лат. quasi- – «подібний до»).

Драматургійний (театральний) текст, за визначенням І. Чистюхіна, не є лише усним 
мовленням, а швидше – «умовною писемністю». Мовлення в сценічному застосуванні 
може складатися з висловлювань як у словесному, так і в несловесному (візуальному) ви-
мірі [19: 37]. Ремарка, як можемо припустити, дозволяє письменникові-драматургу «ви-
йти» за межі словесного виміру й передати інформацію, що в тексті функціонуватиме на 
рівні візуального, акустичного, тактильного коду. 

Наприклад, І. Франко у драмі «Украдене щастя» так реалізує елементи візуально-
тактильного коду в ремарках: «Анна (з переляком відпихає його [Жандарма] від себе). 
Мовчи, мовчи! Що ти говориш? Не смій до мене так говорити. (…) (бере його за рам’я). 
Михайле, що ти думаєш, скажи мені?» [20: 135]. Наведений фрагмент ілюструє зна-
чення ремарки в тексті: вона дозволяє автору «втрутитися» в текст, руйнуючи ілюзію 
оповіді, та донести додатковий смисл [19: 41]. У такий спосіб, очевидно, наратор «до-
помагає» читачеві правильно інтерпретувати висловлення того чи іншого персонажа. На 
нашу думку, так само відбувається і під час інтернетної комунікації: для коректної інтер-
претації смислу повідомлення реципієнтами мовці вербалізують знаки-елементи візу-
ального, акустичного, тактильного кодів, відокремлюючи їх від загального висловлення. 

Графічні засоби такого відокремлення, вважаємо, потребують особливої уваги. Як 
відомо, ремарки у драматургійних текстах зазвичай маркуються за допомогою іншого 
шрифту або обрамлюються дужками. В інтернетній комунікації маркування шрифтом, 
очевидно, негативно позначилося б на динамічності спілкування. Дужки рідко викорис-
товуються для відокремлення квазіремарок, оскільки мають сталу пунктуаційну функ-
цію парентези. Як доводить аналіз досліджуваного матеріалу, квазіремарки найчастіше 
виділяються астерисками (« * »). За визначенням Д. Крістала, у такому випадку астерис-
ки виконують ідіосинкразійну [1: 96] функцію, тобто описують фізичні чи психологічні 
риси, особливості поведінки певної особи. 

 На нашу думку, якщо будь-який знак пунктуації (не лише астериск) використовуєть-
ся для делімітації квазіремарки, він набуває здатності «змінювати» код повідомлення – із 
вербального на невербальний, у такий спосіб імітуючи знаки наведених нижче типів: 

•	 візуальні («такими ідеальними жінки бувають тільки літом *облизуєцця*» [4: 
11296]);

•	 акустичні («А тєпєрь вніманіє - вапрос *БАМ* а відкіля візьметься така влада 
(…)» [21: 32055]);
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•	 візуально-акустичні («ааа! хочу вам відкрити страшну таємницю... *барабанний 
дріб*(…)» [4: 16002]);

•	 візуально-тактильні («ВІТАЄМО. УРА (смикнув за вуха)УРА (смикнув за вуха)УРА 
(смикнув за вуха)(…)» [22]). 

Виходячи зі сказаного, можемо припустити, що квазіремарка утворює із загальним 
висловленням складну полікодову єдність, – текст стає «когерентним цілим, складеним 
із декількох семіотичних кодів» [23: 90], своєрідною різнорівневою синкретою. Оперу-
вання одиницями різних знакових рівнів, на нашу думку, дозволяє мовцю актуалізува-
ти, умовно кажучи, невіртуальні обставини розмови; у такому контексті квазіремарки 
є важливими як «засоби акцентування на діяльнісному вимірі інтеракції, забезпечуючи 
нелінгвістичний контекст для прямої мови» [1: 90]. Аналіз досліджуваного матеріалу 
засвідчує, що такий «нелінгвістичний» контекст узусу квазіремарки полягає не лише в 
імітації дій, жестів чи виразів обличчя, а й в експлікації внутрішнього стану та емоцій, 
як-от: «А шоб він у вас порвався *чорно заздрить*» [4: 15157]; «не страждай фігнею, 
де мій бант?!1 *сердиться*» [4: 18286]; «А якщо в мене табу на табу?.. /розгубивсьо/» 
[4: 11537].

Необхідно зазначити й те, що ігровий та віртуальний характер інтернетного спіл-
кування дозволяє комунікантам за допомогою квазіремарок описувати дії, які є реле-
вантними стосовно віртуальної комунікативної ситуації, однак навряд чи виконувалися 
б мовцем за умови «реального» спілкування. Звернемо увагу на таку діалогічну послі-
довність: «Бабасікі! (…)» – «Ну і Вам *швидко гортає словник інфантильної лексики* 
чмокі (…)» [21: 32933]. Як бачимо, продуцент другого повідомлення підтримує комуні-
кативну гру, однак висловлює своє іронічне ставлення до неї, описуючи дію, яку, скоріш 
за все, насправді не виконує. Можемо навести ще декілька прикладів, у яких дія, описана 
квазіремаркою, навряд чи виконувалася б адресантом при спонтанному спілкуванні, не 
опосередкованому комп’ютером: «(…)розроблений вченими вірус потрапить на поверх-
ню, люди почнуть хворіти і перетворюватися на зомбі. *пішов купивати ломика*» [4: 
20845]; «Запросто *набиває сіллю рушничний патрон*» [22]; «мене обманювали..всі 
обманюють! куди котиться світ *пішла топитись*» [4: 14468]. Висловлення з ква-
зіремарками – формами дієслова плакати та його синонімічними відповідниками, зо-
крема й фраземного типу, також вважалися б не зовсім адекватними під час реального 
спілкування. Порівняймо: «є один чесний в топіку *плачу» [4: 18016]; «які ви всі добрі 
*просльозився* (…)» [22]. Як бачимо, в інтернетному дискурсі квазіремарки є значущи-
ми: вони допомагають сприйняти не лише денотативний зміст висловлення, але й праг-
матичну його тональність. Очевидно, у такий спосіб мовці іронічно та гіперболізовано 
передають потенційні уявні емоції, що виникали б як реакція на загальне висловлення, 
або «асоціюються» до нього.

В інтернетній комунікації мовці, описуючи уявні дії, часто «дезінформують» реципі-
єнтів, що, очевидно, порушує комунікативний постулат істинності [24: 144]. Однак квазі-
ремарки дозволяють мовцю не лише ефективно імітувати уявну дію: вони сприймаються 
на образному рівні, суб’єктивно відтворюють «відчуття чи сприйняття за відсутності 
адекватного сенсорного впливу» [25: 123]. Таким чином, вважаємо, у тексті квазіремарка 
продукує кластер імплікацій, які «виформовують» інференційний образ, що декодується 
та нашаровує на загальне висловлення додаткові смисли, у такий спосіб модифікуючи 
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загальну семантику тексту. Наприклад, продуцент висловлення «(…)А з таргана що ві-
зьмеш? *бридко кривиться при згадці про огидне створіння*» [4: 10181] за допомогою 
імплікатур квазіремарки актуалізує аксіологічний смисл тексту.

Звернімо увагу на такі висловлення: «*відвисла щелепа (…) я таку дууууууууууже 
хочу! *збуджено дивиться на шапку і витирає слину» [4: 12717]. Адресант повідо-
млення, як бачимо, відтворює у квазіремарці лише три мімічно-жестових дескриптив-
них елементи, однак реципієнт, як можемо припустити, «впізнає» й імплікує цілісний 
образ, що його заклав у наведених висловленнях адресант. Такий загальновпізнаваний, 
відтворюваний образ, що актуалізується мовцем в інтернетній комунікації на рівні однієї 
комунікативної ситуації, умовно назвемо ситуативним ейдосом. 

У ключі сказаного вважаємо за доцільне навести міркування Н. Абрамової стосовно 
відтворення образу: «Відсутні деталі та ознаки з’являються в образі внаслідок добудову-
вання (…), причому саме «добудовування», як правило, проходить невербально, залиша-
ється експліцитно не виражене, а швидше обмежується лише «впізнаванням»» [25: 123]. 
Тому, на нашу думку, закономірним є те, що часто ситуативний ейдос імплікується на 
рівні синекдохи, яка позначає частину від цілого. Варто зазначити і те, що ситуативний 
ейдос не завжди концентрується на суб’єкті говоріння. Так, у прикладі, поданому нижче, 
прагматичний фокус зміщується на уявну атрибутику мовця, тоді як «добудовування» 
образу адресанта відходить на периферію: «я хочу миру на всій землі *махає зеленим 
прапорцем» [4: 20478]. За допомогою ситуативного ейдосу, що імплікується з квазіре-
марки, іноді мовець має можливість створити ігрову ситуацію, як, наприклад, у такому 
висловленні: «Розбирайте, дітки, конхветки... (…) *розшнурувала торбу з цукерками і 
пригощає*...» [4: 14468].

Як засвідчує матеріал нашого дослідження, виявом ейдетичності квазіремарок є 
використовування у їх ролі номінативних форм, як-от: «я теж хочу повимахуватись! 
*мале капризоване дівчисько* (…)» [4: 13247]. З погляду теорії референції, комуніканти 
у такий спосіб самоідентифікуються, однак імплікований з квазіремарки образ, на нашу 
думку, все ж може бути неповним, оскільки, як стверджує Н. Арутюнова, «(…) іден-
тифікувальними можуть бути випадкові, тимчасові і навіть не характерні для особи чи 
предмета ознаки» [26: 288], які, однак важливі для вираження глибинного смислу тексту.

Таким чином, квазіремарки допомагають реципієнтам інтерпретувати висловлення 
найбільш наближено до задуму трансмісора, вони не лише експресивно увиразнюють 
висловлення, надають йому динамічності та наближають до реальної розмови, а й до-
зволяють комунікантам оперувати образами, що свідчить про важливість врахування їх 
семантики та прагматичних нашарувань в інтернетній комунікації.

примітки
1) Тут і далі орфографію та пунктуацію прикладів збережено. Маркування чіткішим 

текстом – автора статті. Паспортизується номер теми відповідного форуму.
2) Так, Кембриджський філософський словник дефініціює мімезис як «(…) презен-

тацію однієї речі (у нашому випадку – невербальних компонентів спілкування – Я. Г.) за 
допомогою іншої (вербального коду – Я. Г.); імітацію» [27: 572]. У «Словнику театру» 
зазначається, що «мімезис розповсюджується на зображення людей, зокрема, їхніх дій» 
[28: 186].
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ЯдернЫе и периферийнЫе оБраЗованиЯ  
в СиСтеме футБоЛЬнЫх жаргонов руССКого ЯЗЫКа

Стаття присвячена футбольним жаргонам російської мови. Розглядаються про-
блеми соціолінгвістичної ідентифікації футбольних жаргонів, а також їх місця у жар-
гонній підсистемі російської мови.

Ключові слова: футбольний жаргон, футбольна комунікація, соціолінгвістика.
Статья посвящена футбольным жаргонам русского языка. Рассматриваются про-

блемы социолингвистической идентификации футбольных жаргонов, а также их ме-
ста в жаргонной подсистеме русского языка.

Ключевые слова: футбольный жаргон, футбольная коммуникация, социолингвистика.
The article is focused on the football jargons of Russian language. The problems of 

sociolinguistic identity of the football jargons, and also their place in the jargon subsystem of 
the Russian language are considered. 
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В русистике есть устойчивая традиция делить все русские жаргоны на две группы 
– профессиональные и социальные жаргоны. Такая дифференциация была сформулиро-
вана и обоснована в книге русского социолингвиста Л. П. Крысина «Социолингвистиче-
ские аспекты изучения современного русского языка» [2: 30–79].

Профессиональные жаргоны основаны на объединении людей, занимающихся одной 
профессией, ремеслом. Основу собственно жаргонной лексической базы таких языковых 
образований составляют наименования профессиональных реалий, частично дублирую-
щие соответствующую профессиональную терминологию, а частично – дополняющие её.

Социальные (групповые, корпоративные) жаргоны основаны на стремлении группы 
людей к социальному обособлению. Лексической базой этих жаргонов являются слова, 
дублирующие по семантике литературные слова, принадлежащие ядру общеупотреби-
тельного лексического слоя.

Л. П. Крысин предлагает рассматривать профессиональные жаргоны (наряду с ли-
тературным языком, просторечием, диалектами и социальными жаргонами) как отдель-
ную, самостоятельную подсистему русского языка, считая, что они «совмещают в себе 
коммуникативные признаки стиля и социальные признаки корпоративного (группового) 
жаргона» [2: 67]. Эти положения Л. П. Крысин подкрепляет утверждением о диглосс-
ности носителей профессиональных жаргонов, которые «для целей непринуждённого 
профессионального общения <…> используют профессиональный жаргон, для целей 
социального, в особенности письменного, общения – специальный подъязык, а вне этих 
ситуаций, при общении на непрофессиональные темы и вне профессиональной среды они 
пользуются литературным языком, реже местным говором или просторечием» [2: 67].

Любопытно, что жаргон футбольных болельщиков Л. П. Крысин относит к соци-
альным жаргонам [2: 75]. В более поздней перепечатке данной главы для коллективной 
монографии упоминание жаргона футбольных болельщиков уже отсутствует [3: 33–78].

Нам представляется, что совокупность спортивных жаргонов (и в том числе фут-
больных – как одних из наиболее разветвлённых и распространённых жаргонов спорта) 
нужно рассматривать как отдельное языковое образование жаргонной подсистемы, без-
условно связанное и с социальными жаргонами, и с профессиональными, но в то же 
время не тождественное ни одному из этих двух видов жаргонов.

Необходимость и правомерность такого разграничения продиктованы естественны-
ми законами развития спортивной коммуникации, ведь любой вид спорта в процессе 
своего становления и развития создает предпосылки для формирования как минимум 
двух жаргонных образований: 

1) речь представителей данного вида спорта;
2) речь болельщиков данного вида спорта.
И существуют эти два образования в тесной взаимосвязи, хотя и являясь при этом 

двумя разными жаргонами, с разным кругом носителей и отличающейся лексической 
базой.

Первое жаргонное образование возникает практически одновременно со становле-
нием в данной стране соответствующего вида спорта. Этот жаргон носит ярко выражен-
ный профессиональный характер, и если его рассматривать в отрыве от остальных язы-
ковых образований данного вида спорта, то без сомнения его можно квалифицировать 
как профессиональный жаргон.
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Коммуникативная мощность и лексический объем второго жаргонного образования 
напрямую зависит от популярности и распространённости данного вида спорта в стране. 
Такой жаргон обычно в себе содержит как профессиональные, так и социальные элемен-
ты. По характеру носителей жаргон болельщиков схож с социальными жаргонами, а по 
лексическому содержанию имеет черты и социального и профессионального жаргонов. 
Наиболее близкие к жаргонам болельщиков образования – это жаргоны по интересам и 
увлечениям (жаргон филателистов, жаргон байкеров и т.п.).

Граница между речью представителей данного вида спорта и речью болельщи-
ков данного вида спорта проведена в уже упоминавшейся классификации А. С. Герда 
[1: 617], которая более адекватно структурирует многообразие русских жаргонов, но, к 
сожалению, не позволяет представить жаргоны конкретного вида спорта как целостное 
образование.

То, что спортивные жаргоны не вписываются в традиционные жаргонные классифи-
кации, наиболее отчётливо проявляется в области футбольных жаргонов. Футбол – са-
мый популярный вид спорта у русскоязычного населения. Соответственно, в сравнении 
с другими видами спорта он имеет одну из самых развитых жаргонных систем и внуши-
тельный лексический объём жаргонной лексики.

В системе футбольных жаргонов можно выделить ядерные и периферийные образо-
вания. Ядерные образования составляют основу футбольной жаргонной коммуникации. 
Периферийные же образования являются частью других жаргонный систем, пересекаясь 
с футбольной жаргонной коммуникацией лишь по каким-либо отдельным параметрам.

К ядерным образованиям относятся:
1) профессиональный футбольный жаргон;
2) жаргон футбольных болельщиков.
К периферийным образованиям относятся:
1) жаргон экстремистских фанатских группировок;
2) футбольная отрасль букмекерского жаргона;
3) жаргон игроков в компьютерный футбол.
Профессиональный футбольный жаргон в русском языке начал формироваться в 

первые десятилетия ХХ века в связи с появлением и культивацией футбола в России и на 
Украине. Это профессиональная речь футболистов, тренеров, футбольных судей и фут-
больных функционеров (президенты клубов, представители официальных футбольных 
организаций и т.п.). Это наиболее труднодоступный исследователю футбольный жаргон, 
так как для его полноценного изучения нужно наблюдать за основными коммуникатив-
ными ситуациями, в которых он реализуется, а все такие ситуации, как правило, являют-
ся недоступными для посторонних. Вот перечень основных коммуникативных ситуаций 
реализации профессионального футбольного жаргона:

1) подготовка к матчу:
— тренировочный процесс;
— теоретические занятия;
— предматчевая тренерская установка.
2) матч:
— общение между игроками во время матча;
— общение игроков и тренеров с судьями во время матча;
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— тренерские рекомендации во время матча;
— тренерская установка в перерыве;
— послематчевый разбор игры.
3) коммуникация на заседаниях различных футбольных организаций.
Как видно, для полноценного анализа большинства из этих ситуаций нужно быть 

одним из активных участников коммуникации.
Жаргон футбольных болельщиков – пока единственный футбольный жаргон, об-

ративший на себя внимание лингвистов. Формироваться начал, по-видимому, также в 
начале ХХ века. Социальный портрет носителя этого жаргона является достаточно не-
определённым. Это преимущественно представители мужского пола (хотя количество 
женщин, интересующихся футболом, увеличивается) без каких-либо ограничений по 
возрасту, социальному, профессиональному и интеллектуальному статусу. Этот жаргон 
проявляется в двух основных коммуникационных сферах – устное общение и интернет-
коммуникация.

Основные коммуникационные ситуации устного общения:
— коммуникация на стадионе;
— коммуникация во время коллективного просмотра матча;
— обсуждение различных футбольных событий.
Коммуникативные ситуации интернет-общения:
— обсуждения и споры на различных футбольных форумах;
— футбольные чаты;
— футбольные блоги;
— футбольные конференции;
— комментарии к фотографиям, видеозаписям, новостным и аналитическим матери-

алам, а также к интервью.
Периферийные образования, имеющие отношение к жаргонной коммуникации, 

содержатся, например, в таких жаргонных группах как: жаргоны экстремистских суб-
культур (жаргон экстремистских фанатских группировок), букмекерский жаргон (фут-
больная отрасль букмекерского жаргона), жаргон игроков в компьютерные игры (жаргон 
игроков в компьютерный футбол). С футбольными жаргонами их роднят определенные 
пласты лексики и общность некоторых социальных критериев носителей, таких как 
интерес к футболу и футбольной статистике (жаргон игроков в компьютерный футбол, 
футбольная отрасль букмекерского жаргона), регулярное посещение футбольных матчей 
(жаргон экстремистских фанатских группировок).

Жаргон экстремистских фанатских группировок начал формироваться в конце 
70-х – начале 80-х годов ХХ века в связи с формированием активных фанатских груп-
пировок футбольных клубов «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Киев), а позже и многих 
других постсоветских футбольных клубов. В этом жаргоне достаточно мало слов непо-
средственно футбольной тематики. Лексическую основу составляют слова, связанные с 
кулачным боем, групповыми стычками, а также экстремистской деятельностью во время 
матча (использование пиротехники, массовые беспорядки и т.п.). Реализуется преиму-
щественно в устной сфере.

Букмекерский футбольный жаргон – это небольшая группа лексики, описывающая 
различные виды и параметры ставок на футбольные события. Об ориентировочной дате 
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формирования русского букмекерского жаргона судить сложно в связи с тем, что букме-
керский бизнес в советское время развивался нелегально. Реализуется в устной сфере и 
в интернет-коммуникации.

Жаргон игроков в компьютерный футбол возник в 90-е годы ХХ века в связи с по-
явлением двух наиболее популярных футбольных симуляторов – FIFA и Pro Evolution 
Soccer. Этот жаргон реализуется преимущественно в сфере интернет общения и связан 
со следующими коммуникативными ситуациями: обсуждение сыгранных игр, обсужде-
ние достоинств и недостатков футбольных компьютерных игр.
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оКремі думКи З приводу понЯттЯ «типаж» і «прототип»,  
а таКож про роЛЬ Біографічного моменту  

у художній проЗі й поеЗії 

У статті Ю.Л.Булаховської йдеться в розрізі теорії й історії літератури про про-
блеми типізації й автобіографізму в літературі художній (на прикладах з літератури 
російської й української: Л.Толстой; О.Пушкін; О.Блок; С.Єсенін; П.Куліш; І.Кочерга; 
В.Сосюра; Ю.Яновський). 

Ключові слова: теорія літератури, історія літератури, типізація, автобіографізм, 
історичний роман. 

В статье Ю.Л.Булаховской речь идёт в разрезе теории и истории литературы 
о проблемах типизации и автобиографизма в литературе художественной (на при-
мерах из литературы русской и украинской: Л.Толстой; А.Пушкин; А.Блок; С.Есенин; 
П.Кулиш; И.Кочерга; В.Сосюра; Ю.Яновский).

Ключевые слова: теория литературы, история литературы, типизация, автобио-
графизм, исторический роман.

The main purpose of the article of  by J.L.Bulachovskaya  is to analize the problems of 
typication and autobiographical nature in the Russian and Ukrainian fiction.

Key words: the typication and the autobiographical nature, fiction, L.Tolstoy, P.Kulish, 
A.Blok, S.Yesenin, I.Kocherga, Y.Yanovski, V.Sosyura.

Я не прихильниця суворого поділу під кутом зору теорії літератури на прозові твори 
– «спогади», де момент автобіографічний є домінуючим і обов`язковим; з її неодмінною 
документальністю, і на художню прозу – «свідому вигадку», тобто те, що англійською 
мовою називається «fiction» - далеко не тільки з елементами фантастики. Я тільки певна 
того, що талановитий письменник-прозаїк обов`язково вдало описує тільки те, що бачив, 
що пережив і де бував.

Письменники, до того ж, з однієї країни і з однієї приблизно історичної доби, на-
лежать при цьому нерідко до різних соціальних середовищ, а це дуже багато про що 
говорить: і в галузі освіти, і безпосереднього родинного оточення, і оточення професій-
ного. Не випадково говорять про дещо спільне у світосприйманні: лікарів; робітників; ін-
женерів; вчителів; артистів; науковців, враховуючи, звичайно, різницю письменницьких 
характерів і внутрішніх моральних засад.

Чому у дуже обдарованого як письменника (тут ніхто мені не заперечить) найкраще 
виходять все-таки (мається на увазі Л.М.Толстой) описи саме дворянського російського 
©  Булаховська Ю.Л., 2011

художнЯ Література в КонтеКСті КуЛЬтури
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середовища (і багато в чому автобіографічні «Детство», «Отрочество» и «Юность»; осо-
бливо «Война и мир» й «Анна Каренина», ніж «Воскресенье» ? Та тому що це серед-
овище (не лише із соціальної точки зору), а саме з психологічної (з усіма позитивами й 
вадами(Київ, Україна)) він найкраще знає.

Чому в драматургії І.А.Кочерги, так рельєфно вимальовуються епізоди, пов`язані 
саме із залізницею й вокзалом, у своєрідній п`єсі, що має кілька назв: «Майстри часу» 
або «Годинникар і курочка» (написаній 1933 року), поставленій потім у різних театрах 
і не лише України, а й Росії, Болгарії, Чехії й Словаччини ? П`єса – багатопланова; з не-
сподівано вільною композицією, де примхливо поєднується абсолютна реалістичність з 
умовно-символічними ситуаціями, до того ж, драматичними й комедійними (типу фар-
су). А чому ж тут фігурує залізниця ? Тому (я певна цього), що І.А.Кочерга народився й 
зростав у дитинстві у родині залізничника. 

Чому у ліриці В.М.Сосюри в його ліричному вірші звучать такі рядки: «Коли поїзд у 
даль загуркоче …» ? А тому, гадаю, (говорячи про коло образних асоціацій), що він на-
родився, хоч і в родині шахтаря, та на залізничній станції Дебальцеве (тепер Донецької 
області), і поїзди, що рухаються органічно, увійшли до його людської свідомості ще з 
дитячих років.

Що стосується, скажімо, Олександра Блока (в його поетичному слові) – це буде міс-
то – велике, до того ж, в інтелігентському середовищі, а у Сергія Єсеніна – на першому 
«асоціативному місці» буде стояти все-таки не «Москва – кабацкая», а селянське серед-
овище і природа «середньої» Росії: образ матері, що «часто ходит на дорогу в старо-
модном, ветхом шушуне»; «постать» знедоленої собаки-матері, котра «виє на місяць, бо 
саме він видається їй одним з тільки що потоплених, маленьких, безпомічних, ще сліпих 
її собачат, які так і не побачили навколишнього світу; Єсенін хоче бути «клёном, только 
не увядшим, а совсем зелёным».

Правдивий типаж у поезії, а, тим більш у прозі, може бути «виділений» автором 
тільки із знайомого йому середовища, бо змалювання певної «постаті» у прозі – завжди 
різнобічніше, ніж у поезії.

Літературознавці-дослідники твердять (мабуть, абсолютно справедливо), що навіть 
«наукова фантастика», тобто «екскурсії» до Місяця й інших – далеких планет, у тому 
числі й астрономічно вигаданих, все одно базуються тільки на наших уявленнях земних 
(тобто наших життєвих спостереженнях), а, скажімо, фольклор африканських дикунів 
(про небесного Бога) містить в собі ніщо інше, як враження від літака, котрий пролітає 
над хащами, де це дикунське плем`я живе.

Особливе місце посідає в літературі російській і українській історична проза. Тут 
повинно бути складне й органічне поєднання документалізму, соціальних узагальнень і 
письменницької вигадки. 

Треба, з моєї точки зору, розрізняти історичну прозу й історичну поезію, де істо-
ричний сюжет відіграє головну роль, і ту, де він є лише «тлом» авторської художньої 
розповіді.

От у О.С.Пушкіна, поема «Полтава» - прямо на історичну тему написана. Що ж 
стосується його прозової «Капитанской дочки», - там різні історичні особи виглядають 
по-різному і по-різному цікаві для читача: абсолютно статично-декоративна Катерина 
2-га і глибоко соціально-психологічний Пугачов. Невиразний як постать, хоча й сюжетно 
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«центральний» герой цього роману – нібито в усьому позитивний молодий російський 
офіцер Гриньов і надзвичайно яскравий, «епізодичний» старий кріпак Савельїч, який 
опікується в усьому своїм молодим господарем, та не тому, що це «панська дитина», і він 
хоче догодити його батькам, а сприймає це як свій громадянський обов`язок досвідченої 
практичної людини у складних обставинах. 

Позитивно забарвленим, хоч і епізодичним, теж є в поемі О.С.Пушкіна «Евгений 
Онегин» образ старої кріпачки няні, яку любить і цінує Тетяна; про яку каже, що дуже 
сумує за нею, где «ныне крест и тень ветвей, над бедной нянею моей» і про яку, тобто 
свою няню, до речі, Пушкін згадує в тому ж «Евгении Онегине»: « … а я плоды моих 
мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне – подруге юности моей».

Мені здається, що «Война и мир» Л.Толстого, де чимало говориться про військові 
зіткнення в історичному плані, більше сприймається читачем як соціальне полотно, а не 
як історичне. А от «Чорна Рада» Пантелеймона Куліша, написана як суто історичний ро-
ман, де є всі нібито компоненти соціальної прози саме з української історії, - як видатний 
художній твір читачем не сприймається.

Романи Вальтера Скотта задумані й виконані як романи історичні (насправді де вони 
історичну правду просто спотворюють), але вражають своєю гуманністю й романтичним 
струменем в прозі. Історичні романи Олександра Дюма-батька теж дуже часто історичну 
правду спотворюють, але захоплюють читача пригодницькою вигадливістю й своєрід-
ною теж романтичною піднесеністю.

Якщо звернутися до української історичної прози нашої доби, то «Вершники» Юрія 
Яновського, при всій романтизації й героїзації епохи Громадянської війни, теж переда-
ють справжню «піднесеність», якої позбавлена «Чорна Рада».

Можна зробити висновок, що художня творчість обдарованого письменника (в якому 
б «жанровому обличчі» вона б не виступала), неодмінно містить елементи «типізації» і 
«відгомони» життєвих вражень даного автора (тобто елементи «автобіографізму»).

 

УДК - 821.161.2Стус 
 Іщенко Є.О.

 (Київ,Україна)

 чаСопроСтір «життЄСмерті» в поеЗії в.СтуСа
 
У статті обґрунтовано екзистенційний вибір В.Стуса, що полягає у пошуках шляхів 

до Бога, у намаганні зрозуміти Його сутність, відбутися в Ньому, поєднати мікросвіт з 
макросвітом, подолати обмежену людську природу й утвердити себе через смерть, яку 
поет тлумачив як вихід у нову форму існування.

 Ключові слова: художня свідомість, екзистенційний концепт, езистенціал, між-
буття, Бог, смерть, «життєсмерть», «смертеіснування», «самособоюнаповнення».

В статье представлен анализ экзистенционального выбора В.Стуса, доказана зако-
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номерность его интроверсии, которая актуализировала проблему «между-бытия», соо-
тношение микрокосма и макрокосма, обусловила поиски Бога в себе, понимание смерти 
не как завершения земного существования, а перехода в другие онтологические формы. 

Ключевые слова: художественное сознание, экзистенциальный концепт, экзистен-
циал, между-бытие, Бог, смерть, "жизнесмерть", "смертесуществование", "самосо-
бойнаполнение".

This article highlights the essential characteristics of existential concepts of Vasyl Stus. 
Key words: artistic consciousness, existential concept, God, death. 

Феномен смерті завжди привертав увагу людства, тому що йдеться про визначальну, 
як і життя, категорію існування. Вона була і лишається об’єктом релігійного трактування 
(екзегетики) міфологічного, християнського, буддійського тощо спрямування, науково-
го вивчення (В.Франкл, Л.Бінсвангер, Е.Фромм, К.-Ґ.Юнґ, М.Гайдеггер, К.Роджерс та 
ін.), приковує увагу літератури, бо належить до визначальних світових образів і мотивів. 
Концепція смерті, найповніше розроблена у філософії, починаючи з античних часів, на-
буваючи різнобічного тлумачення, адже йшлося про значну подію для кожного, тому 
сприйняття не може бути однозначним. Формувалися уявлення, за якими смерть не має 
жодного відношення до людей (Епікур), що, можливо, вона краща за життя (Сократ), що 
смерть є звільнення душі від тіла (Платон), що у нескінченому Всесвіті смерть немож-
лива (Дж.Бруно), що до неї треба готуватися завчасно. Сподіваючись на майбутнє життя 
(Б.Паскаль), що жива істота не гине повністю, що життя – це буття до смерті, наділеної 
статусом вищої людської можливості (М.Гайдеггер) тощо. 

М.Мамардашвілі в роздумах про універсальну душу відзначив, що у ставленні до 
смерті люди почуваються абсолютними істотами. З.Фройд з’ясував специфіку двох ви-
значальних потягів людини, які не тільки протистоять одне одному, а й взаємодопов-
нюють одне одного – інстинкт життя (Ерос) й інстинкт смерті (Танатос). Тому перед 
людиною завжди актуальним лишається вибір – творити або руйнувати, любити або не-
навидіти, що є “відповідями на одну і ту ж потребу переступання меж, і потяг до руйну-
вання неминуче зростає, коли не задоволена творчість” [1: 29]. За слушним міркуванням 
Г.Марселя, “де вона панує, там нема і не може бути деградації” [2: 94]. 

Особливий інтерес викликає проблема не абстрактного, а індивідуального розуміння 
смерті, її невідворотності для конкретної людини, змушеної, занурюючись у земні (ро-
динні, кар’єрні, громадські тощо) клопоти, постійно пам’ятати свою останню межу, за 
якою все закінчується і ніби втрачає свій сенс. Зазвичай смерть викликає у переживання 
страху, що в кожній людині, у кожній епосі набуває різних форм, загострює розуміння 
цінності щоразу неповторного життя, зумовлює певний комплекс сакральних образів і 
символів, що формується вже в дитинстві. Індивід, віддаляючись від народження, жаха-
ється перед невідворотнім майбутнім власного “почезання”, намагається уникнути фа-
тальної межі, “прагне повернутися в лоно матері” [3: 256]. 

Варте уваги спостереження Г.-В.-Ф.Геґеля над тим, що прагнення зберегти життя 
обертається його втратою, натомість вища свобода є відмовою від усього, щоб зберегти 
себе [4: 131]. У семантичному полі екзистенціалізму екзистенційні концепти надії і від-
чаю, зумовлені структурою світу, зазнають істотних коригувань. І тоді відчай може стати 
“трампліном до найвищого утвердження”, а надія, вказуючи на присутність онтологічно 
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таємничого начала, що схильне збігатися і не збігатися із суб’єктивними бажаннями лю-
дини, перетворюється на продовження у невідомому певної сутності, закоріненій у бутті, 
єднатися з волею, тому надію слід визначити “як волю, спрямовану на те, що від неї не 
залежить”, наприклад, на Бога [2: 90-95].

Очевидно, смерть – не лише трагедія, але й нерозкрита таємниця буття, до осмис-
лення якої постійно звертається екзистенціалізм, зокрема Г.Марсель, який вбачає у ній 
істину, що вгадується у зблисках божественної інтуїції, Т.Терлецький, переконаний, що 
завдяки смерті відкривається суть земного життя [5: 134]. Аналогічні думки хвилювали 
також В.Стуса: “А все, що виснив у житті, проб’ється й на плиті могильній” [6: 222]. 
А.Камю та Ж.-П.Сартр визнавали абсолютну рівноцінність усіх людських можливостей, 
тому що врешті-решт на людину очікує смерть, яку слід вважати істинною, єдиномож-
ливим для вибором жити заради неминучого. Ідеться вже про екзистенційну тривогу, що 
має онтологічний характер: її не можна позбутися, лише мужньо прийняти на себе, про 
екзистенційне знання, засноване на зустрічі з істинним, завдяки якій постає новий зміст, 
здатне постійно захоплювати безмежжям, що стає можливим [7: 90]. 

Проблема смерті у творчості В.Стуса, на думку В.Яременка, “чи не найголовніша”, 
трактована “як продовження життя у безсмерті, у пам’яті, як утвердження” [8: 76.], адже 
екзистенціаліст трактує існування як перебування перед обличчям смерті. На жаль, вона 
досі майже не порушувалась у літературознавстві, мабуть, тому, що має філософську 
семантику. Так, Ю.Бедрик, розглядаючи специфіку сприймання Стусової творчості, від-
значав, що мотиви смерті у ній “досить нав’язливі” [9: 47]. Майже ніхто не звернув ува-
ги, що поет як моральний максималіст вкладав у це поняття розуміння людської долі, 
людського покликання, сформульоване у “Двох словах читачеві”, підкреслюючи: “Ще 
ціную здатність чесно померти” [10: 42]. У цьому твердженні нічого несподіваного або 
парадоксального немає. Автор “Зимових дерев”, сповідуючи гуманістичні принципи, 
першорядного значення надавав кодексу честі, поза яким, на його переконання не мож-
ливі ні література, ні життя у справжньому сенсі. 

Першою зустріччю поета із смертю можна вважати загибель його рідного брата Іва-
на в 1944 році. Василеві на той момент було шість років. Згадку про цей випадок наво-
дить Д.Стус у книзі “Життя і творчість В.Стуса”. Важливо те, що В.Стус запам’ятав усі 
деталі братової смерті, настільки жахливе враження вона справила на його свідомість: 
“Пам’ятаю, як поранило брата Івана. Як він лежав – з відбитою ніжкою лівою і вирва-
ною осколком лівою щічкою. Більше він не приходив до пам’яті…”. Якщо послатися на 
класифікацію О.Суворової, яка окреслює два взаємодіючих структурних рівня сприй-
няття смерті – несвідомий (неочевидний) і свідомий (очевидний), то смерть брата була 
для В.Стуса шоком, витиснутим у підсвідоме, та й дитині ще важко збагнути очевидну 
трагедію, разом з тим вона стала особистісно важливим фактором розуміння сутності 
життя, якому постійно загрожує небезпека знищення. Безглузда випадковість, що по-
збавила життя брата, можливо стала першим поштовхом до розуміння абсурду буття, 
позначилися на його осмисленні неминучого і загрозливо таємничого. 

Смерть, особливо передчасна, іншого, зокрема рідної людини, глибоко пережита тим 
чи тим індивідом, лишає на душі болючий слід, приголомшує, примушує серйозно за-
думатися над невідворотним. “Досвід свідчить, – писав К.-Ґ.Юнґ, – що зустріч із смертю 
кидає тінь на саме життя” [11: 70], адже досі не вияснене питання, яким чином смерть 
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належить людському життю, коли люди не можуть її переживати. У розумінні екзистен-
ціалізму смерть стає випробуванням присутності, тобто реальності, що постійно впливає 
на людину. 

В.Стус прийшов до відчуття або передчуття власної скінченності лише через розу-
міння смерті, усвідомлював, що “мусить загинути. У нього іншого виходу немає. Цей 
процес самоспалення настільки динамічний, настільки він в ньому живе, що для нього 
нічого іншого вже не існує” [12: 193]. Поет усвідомив входження у стан смерті, що по-
требує не суми конкретних переживань, в цілісне єдине в собі переживання смерті. Зем-
не життя надається кожному для випробувань, для страждань, тому часто стає нестерп-
ним, обкладає кожного спокусами, вимагає від кожного адекватного екзистенційного ви-
бору – або до Бога, або до сатани, що В.Стус пережив на власному досвіді загостреного 
між-буття, тому смерть йому іноді здавалася бажаним визволенням від життєвих мук: 
“За що мене, отче, караєш життям, пошли мені смерть – і тобі я воздам” [13: 108]. Прита-
манне звичайній людині намагання не думати про смерть В.Стус не поділяв, тому що міг 
відкрито і чесно дивитися у вічі неминучому, недарма використовував особливу, інтим-
ну, навіть урочисто-піднесену тропіку для характеристики смерті: «блаженна смерте!», 
«лебединя-смерть», «усеблага смерть». Перебуваючи у концтабірному антисвіті, поет 
часто відчував поряд її дихання, на відміну від життя, яке зникало за колючим дротом і 
тому здавалося примарним: 

   Бо до життя – і страшно, і далеко,
   і сил не стане. А до смерті – ближче
   мов до коханки, що приступна завжди…
У такому смисловому контексті невипадковим було формулювання: «Ми вже твої 

коханці, смерте! Життя нам світить крізь туман». Воно виповнювалося гірко іронічним 
змістом, зумовленим концтабірною дійсністю з перевернутою ціннісною шкалою, яка 
позбавляла свою жертву будь-якого вибору, надавала макабричним реаліям еротичного 
сенсу, що засвідчувало повний розпад життя, запрограмований репресивним режимом і 
реалізований концтабірними службістами. 

На щастя, В.Стус належав до екзистенціалістського типу особистостей, тому такі ек-
зистенціали, як розгубленість, тривога, відчай, характерні для сприйняття смерті, набули 
у його свідомості метафізичного значення, стали для нього актуальними у виборенні 
особистої долі. У такому разі він спромігся на принципову опозицію – «я» поет і власна 
смерть, до речі, від першої особи. Вбачаючи у ній онтологічну даність, яка остаточно 
підсумовує конкретне людське існування, але не перериває космічної екзистенції, тому 
що не віддільна від народжень, від життя. Разом з ними вона репрезентує цілісність Бут-
тя, відбиту у неологізмі В.Стуса – «все буття»: 

   А все тоте, що виснив у житті,
   як рить, проб’ється на плиті могильній.
   О, ти єси тепер довіку вільний
   в нестерпному своєму всебутті .
Усебуття полягає в самій трансценденції як буття-в-світі, так і буття-поза-світом. 

Шлях душі нерозривно пов’язаний як із земним, так і з небесним. От чому поет витерпів 
до останнього його муки та страждання свого земного життя, або, якщо послатися на 
М.Бланшо, “хто опанував смерть, той має певну владу і над собою” [14: 39]. Виборюючи 
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себе з абсурду буття, поет через смерть прагне подолати суєтну земну коловерть задля 
осягнення небесних висот, сягнути “видноти себеявлення”, спираючись на досвід духо-
вного шляху на землі. 

Якщо на ранньому етапі творчості він обстоював боротьбу за життя, то згодом – ви-
знавав правочинність смерті як виходу в іншу, божественну реальність, бо спирався на 
переконання, що душа не завершує свого існування у земній формі, у ситуації між-буття. 
Небезпідставно з’явилися такі його рядки, в яких зафіксовано взаємоперехід людського 
і божественного: 

   Наблизь мене, Боже, і в смерть угорни,
   пірну я у тебе – ти в мене пірни 
Цікаво, що аналогічні асоціації викликають національні переживання В.Стуса, що 

також набули сакрального, а для самого автора профетичного сенсу: “і в смерть із рідним 
краєм поріднюсь” [6: 45]. Важливо наголосити на важливому аспекті трактування смерті 
як можливого воскресіння, як повернення до свідомості свого покривдженого але жи-
вучого народу, від якого поета відірвала ментально чужа тоталітарна система: “Народе 
мій! До тебе я ще верну – і в смерті обернуся до життя” [6: 45]. Для В.Стуса смерть була 
вищою можливістю довести правильність обраного ним страдницького шляху, хоч він 
ніколи не вимагав захоплюватися долею, що випала йому. 

Поет належав до типу такої людини, яка, за словами французького філософа 
Ж.Марітена, була внутрішньо «вільною, тільки в неї однієї є в повній мірі внутрішній 
світ і суб’єктивність, оскільки вона рухається й розвивається в собі» [15: 232]. Тому поет 
лишався господарем свого екзистенційного буття, здатним, виконуючи волю свого сер-
ця, навіть керувати смертю: “І ти збагнеш обнавіснілу всенищівність роду. Володарю 
своєї смерті” [6: 144]. Завдяки своєму екзистенційному вибору він не збожеволів у каме-
рі (1983), потверджував стоїчну позицію – «де не стоятиму – вистою» [13: 20]. 

Звичайно, проблема смерті завжди відсвічує семантикою трагізму, вкладається у 
тричасовий вимір: минуле – сучасне – майбутнє. Лише сучасне пов’язане з життям, на-
зване у словнику екзистенціалізму між-буттям, а смерть завжди була і закінченням, і 
початком. Життя поставало миттю, яка передує вічності, тому за нею В.Стус не визнавав 
останньої дії («бо тут життя з обірваним кінцем, як у виставі. Тільки є початок, кінця 
ж нема»). Будучи часткою буття, людина не здатна охопити цілого. Можна говорити не 
тільки про лінійний (християнський – від створення світу через пришестя Ісуса Хрис-
та до Страшного Суду; раціоцентричний), циклічний, притаманний язичництву, а також 
про сакральний, профанний, міфологічний, есхатологічний, ентропійний часи, до яких 
постійно звертався В.Стус як до екзистенційних концептів, перетворюючи їх на худож-
ній час, тісно пов’язаний з простором зображення. Ідеться про хронотоп, за домогою 
якого М.Бахтін («Форми часу і хронотопу в романі») визначав жанри, жанрові різновиди, 
«образи людини в літературі»; спостеріг, як саме час концентрується, стає «художньо ви-
димим», а простір ущільнюється, інтенсифікується у сюжетних лініях. Аналогічна ситу-
ація поширена і на мотиви і тематичні блоки поетичного твору. Тому, коли мовиться про 
лірику В.Стуса, охоплену пристрастю екзистенціалізму, цілком виправдано апелювати 
до часопросторового комплексу екзистенційних концептів, які визначають координати 
художньої свідомості поета, смислову наповненість такого екзистенціала, як смерть, що 
немовби виходить поза ситуацію між-буття, набуває всеоб’ємного метафізичного сенсу 
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тут-і-завжди.
У лірико-філософській інтерпретації В.Стуса саме смерть відкриває найсокровенні-

ше, виступає цілісною єднальною ланкою елементів «всебуття», які схоплювала свідо-
мість поета. Він не міг, за спогадами Ю.Покальчука, зійти з шляху духовного подвиж-
ника. Вихід у «все буття» (справжнє Буття) означає екзистенційну ініціацію, адже воно 
має значення до і після життя, тобто в минулому і майбутньому. Тому, дійшовши такого 
розуміння онтологічної данності, В.Стус самозізнавався: «»моє перейдене життя – то 
простір смерті» [6: 107]. 

В екзистенційних сентенціях В.Стуса можна спостерегти відображене в багатьох 
обрядах і фольклорних творах народне уявлення про коловорот буття з ідеєю вічного 
повернення, відродження, що здійснюється після вмирання. Обстоюваний при цьому 
циклічний час узгоджувався з лінійним, християнським, та миттєвим, відведеним кон-
кретній людині, яка приречена на екзистенційний вибір.

Очевидно, В.Стус спирався на народне уявлення про незнищенність життя, відобра-
жене у прислів’ї «Із землі прийшли – у землю підемо», тобто життєвий час утворює 
окреме орфічне коло, «колесо невідворотності», в якому смерть сприймається не як не іс-
нування, а існування в паралельному вимірі, ототожнювалася з поверненням до вихідно-
го, тобто ненародженого стану. Вона в архаїчних суспільствах була «народжуючим ста-
ном», тому «образ народжуючої смерті викликає образ коловороту, в якому те, що гине, 
знову народжується» [16: 62.] Лише на перший погляд, божественне життєдайне начало 
не узгоджується з ідеєю смерті, але здавен людина усвідомлювала її як початок нового 
життя. Така ідея покладена в основу поховальних обрядів, породжених «не забобонними 
уявленнями», а «більш глибшими, інстинктивно-емоційними імпульсами» [17: 107]. 

 Важливо, що поет не узагальнював свій екзистенційний досвід, апелював і до на-
родної традиції, не нав’язував його іншим, тому що йшлося про індивідуальний шлях, 
який обирає кожен на свій страх і ризик:    

 У кожного вельможний свій політ,
   колиска і труна, котрі з народжень
   собі на зріст обрати може кожен
Великий віталіст, він в одному з листів радив синові відбутися у повнокровному 

житті: «Ось так і треба жити. Отак і триматися, виборюючи самого себе з лінощів, безді-
яльності, без інтересу і т.д. Учися жити – то високе мистецтво, якого чимало людей так і 
не навчилося, хоч і прожили життя» [18: 182]. 

 Згідно з тлумаченням смерті, яке розробили Е.Фромм та В.Франкл, життя люди-
ни постає як процес самонародження; усвідомлення неминучості кінця стимулює потяг 
до самовдосконалення, самовияву, або, за словами В.Стуса, «самособоюнаповнення». 
Воно стосується різних онтологічних форм, зокрема і смерті, відображає в собі також 
танатологічні і наталологічні концепти буття. Танатологія апелює до комплексу уявлень 
про смерть. Усвідомлення її неминучості виникає на підставі знання про об’єктивний, 
неминучий феномен і суб’єктивне його переживання. Наталологічні концепти пов’язані 
безпосередньо з народженням й опосередковано – з воскресінням, втілюючи в собі ідею 
ембріології й космогонії [19: 16]. 

 Смерть є тим фактором, який стимулює внутрішній розвиток індивіда, який не про-
сто відмовляється від неї, а переборює її, спираючись на переконання, що життя продо-
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вжується після смерті. Якби життя було безкінечним, людина завжди могла б відкладати 
власні вчинки, позбавляючи таким чином життя сенсу. Перед усвідомленням смерті як 
кінця і кордону власних можливостей вона змушена наповню ти своє життя змістом. 
Тому, на думку В.Франкла, «смерть є тим, що складає сенс життя» [20: 197]. Парадок-
сально, але міркування вченого могли б сприйматися як ремінісценція у ліриці В.Стуса, 
настільки глибоким було його розуміння екзистенційної проблематики:

   Ти ждеш іще народження для себе,
   а смерть ввійшла у тебе вже давно 
 За висловом Ф.Ніцше, якщо людина знає, для чого вона живе, їй байдуже, як вона 

живе. Ставлення до смерті В.Стуса вилучали з поетової свідомості життєві дрібниці, 
спрямували її на інтровертивні пошуки мікрокосму, «бо жити – то не є долання меж, а 
навикання і самособою-наповнення». Він, як і Ф.Ніцше, розглядав смерть як вчинок, не 
чекав смерті, а радше готував її, завдяки їй перетворював життя на долю. 
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антитеЗа «СЛово – моЛчание» КаК форма вЗаимоотноШениЯ 
Категорий проЯвЛенного и непроЯвЛенного

Стаття присвячена розгляду антітези «Слово – Мовчання» у ліриці Зінаїди Гіппіус 
і оцінці її ролі в поетичній картині світу поетеси. Вказана бінарність розглядається у 
контексті індивідуальної авторськоі філософії, відображеної у творчості З. Гіппіус.

Ключові слова: Слово, Мовчання, проявлене, непроявлене, Логос, Єдине Ціле.
Статья посвящена рассмотрению антитезы «Слово – Молчание» в лирике Зинаиды 

Гиппиус и оценке её роли в поэтической картине мира поэтессы. Указанная бинарность 
рассматривается в контексте индивидуальной авторской философии, отражённой в 
творчестве З. Гиппиус.

Ключевые слова: Слово, Молчание, проявленное, непроявленное, Логос, Единое Це-
лое.

The article deals with antithesis «Word – Silence» in Zinaida Gippius’ poetry and estimation 
of its role in the poetic picture of the world of poetess. The indicated binaryness is examined in 
the context of the individual author’s philosophy, reflected in Z. Gippius’ works.

Key words: Word, Silence, shown, unshown, Logos, Single Whole.

Рубеж XIX – XX веков в России ознаменовался глубоким кризисом общественного 
сознания. Вместе с тем, именно этот кризис послужил причиной активизации поисков 
– в нравственно-этическом, философском и эстетическом направлениях. Это стало от-
правной точкой формирования новой парадигмы мышления в целом и литературного 
творчества в частности. 

Если говорить непосредственно о литературном процессе того времени, то «глав-
ной задачей «многообразных и в то же время единых интеллектуальных поисков» было 
«прояснение отношения новой литературы и новой культуры, во-первых, к богатому ли-
тературному и культурному прошлому, во-вторых, к западноевропейским культурным и 
литературным тенденциям» [2: 12]. Одним из важнейших и наиболее показательных в 
этом смысле событий литературной жизни того времени является повышение интереса к 
зародившемуся во Франции символистскому направлению и – как следствие – формиро-
вание русской школы символизма. 

При рассмотрении явления символизма в целом – в контексте всей европейской куль-
туры – становится ясно, что обстоятельства его зарождения связаны с целым рядом из-
менений глобального характера: «Во всём мире совершалась длительная и медленная, 
но глубокая и решительная, [...] революция, [...] способная преобразовать все аспекты 
жизни, от научного знания до экономической системы, от религиозной деятельности 
до коллективного поведении, от художественного восприятия до социальных институ-
©  Корнеева К.А., 2011
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тов, создавшая предпосылки для нового человеческого сознания и нового отношения ко 
всему предшествующему развитию человечества» [2: 12]. Иными словами, зарождение 
символизма в России не было ни изолированным процессом, ни чужеродным заимство-
ванием. Оно происходило непосредственно в контексте эпохи и органично вписывалось 
в динамику развития собственно русской культуры. 

Символизм зародился как комплексное художественно-философское течение, от-
разившее духовные искания эпохи. Один из первых теоретиков этого направления, Жан 
Мореас, писал: «Символическая поэзия [...] стремится облечь Идею в чувственно пости-
жимую форму, однако эта форма – не самоцель, она служит выражению Идеи, не выходя 
из-под её власти. [...] Все феномены нашей жизни значимы для искусства символов не 
сами по себе, а лишь как осязаемые отражения перво-Идей, указующие на своё тайное 
сродство с ними...» [4].

Что же касается русских символистов, то последние, несмотря на активное опери-
рование идеями и творческими принципами, заимствованными у Запада, сумели создать 
подлинно самобытное национальное искусство. Собственно, идеи западного символиз-
ма составляли лишь небольшую часть того философско-эстетического фундамента, на 
котором строился символизм русский. Огромное влияние на представителей данного 
направления в России оказали труды Вл. Соловьёва, философская лирика Ф. Тютчева, 
нравственная проблематика произведений А. Пушкина, Н. Гоголя Л. Толстого, Ф. До-
стоевского, художественное наследие поэтов-романтиков и многое другое. Вследствие 
этого, характерной особенностью именно русского символизма является повышенное 
внимание к нравственно-философской и метафизической составляющим жизни челове-
ка и поиск путей духовной реализации индивида. 

Кроме того, необходимо отметить, что одним из основополагающих признаков сим-
волистского искусства в целом является также тяготение к области трансцендентного: ко 
всему непроявленному, недосказанному, потенциальному, к потайным смыслам и лежа-
щим за пределами логического понимания и вербального воплощения истинам. К этому 
располагала сама природа символа. По словам известного французского критика рубежа 
веков Ф. Брьюнтьера: «Символ ничего не стоит, если он не имеет скрытого смысла, то 
есть если он не передаёт живописно или пластично нечто само по себе недоступное и 
заложенное в глубинах мысли»; и далее – на что, в частности, обращает внимание Н. Н. 
Натырев – следует очень важное дополнение: «Всякий символ предполагает мировоззре-
ние, без которого он не более, чем нянюшкина сказка, – всё символическое подразуме-
вает или требует, собственно говоря, метафизики [...]» [5: 6]. Символистское словесное 
искусство фактически позиционировалось как единственно возможная форма выраже-
ния невыразимого, ибо только с помощью символов можно ввести в текстуальную ткань 
произведения то или иное явление, не называя его непосредственно, то есть, давая пред-
ставление о нём (подчас предельно ёмкое и зримое), но при этом, не нарушая границ 
сакральной зоны умолчания. 

Особенно глубокое философское осмысление темы проявленного и непроявленного 
бытия обнаруживается в творчестве Зинаиды Гиппиус – одного из ведущих представи-
телей русского символизма –, о которой в 1922 году известный литературный критик Д. 
Мирский писал, что роль Гиппиус-поэта «огромна» и «недостаточно ещё оценена»: «На 
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самом деле именно она, гораздо больше, чем Бальмонт или Брюсов, сыграла наиболее 
плодотворную и личную роль в начале нашего поэтического возрождения 90-900-х го-
дов» [6: 92]. 

В числе ключевых особенностей литературного наследия поэтессы является склон-
ность к построению бинарностей-антитез. В предисловии к сборнику её сочинений К. 
М. Азадовский и А. В. Лавров так говорят о Зинаиде Гиппиус: «Её поэтический мир [...] 
предельно подвижен, он реализуется как непрестанный диалог между двумя противо-
положными полюсами» [1: 10]. И едва ли не главнейшей из таких антитез в лирике З. 
Гиппиус является смысловое противопоставление условных понятий проявленного и 
непроявленного.

Под областью «проявленного» следует понимать всё зримое, материальное, осущест-
влённое, опознанное, вычленённое из океана непозноваемого. В противовес ему «непро-
явленное» – всё, что лежит за гранью – материальности, событийности, рассудочного 
познания и фактического опыта. Область поэтической реализации антитезы «проявлен-
ное – непроявленное» обширна и тематически касается любого рода воплощённости/не 
воплощённости – будь то сфера событийности или же сфера познания и постижения. Но, 
наверное, наиболее зримое выражение в творчестве З. Гиппиус это смысловое противо-
поставление нашло в рамках оппозиции «Слово – Молчание».

В данной статье мы рассмотрим именно эту оппозицию, в основе которой лежит во-
прос о возможности/невозможности (а порой и допустимости/недопустимости) словес-
ного (прежде всего стихотворного) отображения-проявления запредельного. Эта сфера 
рассмотрения антитезы «Проявленное – Непроявленное» тем более интересна, потому 
как в конфликт с областью непроявленного (трансцендентного), синонимом которого в 
контексте данной проблемы выступает Молчание (как духовный феномен), входит явле-
ние Слова, которое само по себе носит оттенок сакральности – как в мировой культуре, 
в целом, так и в лирике З. Гиппиус, в частности.

Сразу следует отметить, что в немалом числе произведений предпочтения лириче-
ских героев З. Гиппиус ощутимо сдвигаются к полюсу непроявленного. Своё тяготение к 
данной сфере сама Зинаида Гиппиус предельно ясно обозначила в стихотворении «Над-
пись на книге»: «Мне мило отвлечённое: / Им жизнь я создаю... / Я всё уединённое, / 
Неявное люблю» [1: 66]. Похожие суждения звучат и в других стихах автора, в частности 
в «Песне» («Мне нужно то, чего нет на свете» [1: 50]) и «Снежных хлопьях» («Люблю 
недостижимое, / Чего, быть может, нет...» [1: 55]). Такое влечение именно к сфере непро-
явленного в целом понятно: непроявленность есть нереализованность ни в чём конкрет-
но, а значит потенциальное пребывание абсолютно во всём. Молчание может нести в 
себе, что угодно, за ним могут скрываться любые смыслы или же их полное отсутствие. 
Молчание ничем не ограничено. Слово же само по себе есть ограничение, расчлене-
ние реальности. Именно в этом – в степени полноты бытия – любое из существующих 
слов проигрывает молчанию как всецелому нерасчленённому единству. Ни одно из них 
в принципе не способно передать всю непостижимую полноту запредельности, не под-
дающейся не только словесному, но даже чувственному определению: «Но словом при-
коснуться не умею / К живущему во мне – и в тишине. / Я даже чувствовать его не смею: 
/ Оно как сон. Оно как сон во сне» [1: 161]; «Мне кажется, что истину я знаю, – / И только 
для неё не знаю слов» [1: 54] и т.д.
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В то же время, ничуть не меньшее внимание З. Гиппиус уделила другому смыслово-
му полюсу рассматриваемой нами оппозиции – Слову. 

Для З. Гиппиус Слово – Бог. Проявленный, зримый Бог, Логос – в противополож-
ность безграничному и безличному Абсолюту. Оно рождается из тьмы непроявленности, 
хаотической бездны вероятностей. Именно такое восприятие Слова отражено в стихот-
ворении «Наше Рождество»: «И буду молиться снова: / родись, Предвечное Слово! / За-
тепли тишину земную. / Обними землю родную.. ». [1: 183]. Обращение к «Предвечному 
Слову» явно отсылает читателя к Евангелию от Иоанна, где провозглашается божествен-
ная природа Слова – изначальная по отношению ко всему сущему. 

Здесь крайне важен ещё один момент. В процитированном отрывке речь идёт не о 
словах, а именно о Слове. А это существенно меняет смысл высказывания. Дело в том, 
что «Слово» – это не просто некий собирательный образ слов как единиц языка, это, 
прежде всего, сама идея словесного воплощения трансцендентного. Слово как сама идея 
слова, Слово как воплощённость. В нём как бы собраны все реализованные потенци-
альности и скрытые смыслы, и поэтому Слово в данном контексте так же всеобъемлю-
ще-безмерно, как и Молчание. Ибо в Нём всё, и во всём нет ничего иного, кроме Него 
самого. Именно об этом свойстве Слова (которое противопоставляется словам как раз-
розненному множеству) автор говорит в стихотворении «Сиянья»: «Сиянье слов... Такое 
есть ли? / Сиянье звёзд, сиянье облаков – / Я всё любил, люблю... / Но если / Мне скажут: 
вот сиянье слов – / Отвечу, не боясь признанья, Что даже святости блаженное сиянье / 
Я за него отдать готов... / Всё за одно сиянье слов! / Сиянье слов? О, повторять ли снова 
/ Тебе, мой бедный человек-поэт, / Что говорю я о сияньи Слова, / Что на земле других 
сияний нет?» [1: 228].

Собственно, слова здесь кажутся неким платоновским миром идей – высшим по 
сравнению с миром материальных объектов окружающей действительности. Но Слово в 
таком случае – это уже сама Идея идей (объединённая, а значит Единая) Истина во всей 
её полноте. Это делает образ Слова зеркальным отражением образа Молчания. Налицо 
интеграция противоположных смысловых полюсов в единое целое.

Однако, несмотря на идею о предвечном слове, в своём поэтическом творчестве лю-
бой автор так или иначе вынужден иметь дело со стандартными словами человеческого 
языка. Отсюда естественным образом вытекает уже упомянутая выше проблема словес-
ного выражения сокровенного, не расчлененного на вербально-логические составляю-
щие опыта познания.

В довольно большом числе произведений З. Гиппиус даёт лирическое описание 
этой творческой переработки несказанности в словесность. Как пример можно приве-
сти стихотворение «Они». В нём отражён момент поиска слов, кажущегося «кружения» 
смыслов (которые и подразумеваются под местоимением «они», ставшим названием сти-
хотворения) в поле зрения лирического героя. Но тот не в силах их обуздать, выразив 
невыразимое: «Игра и дымность в их привете, / Отсветы мыслей, тени слов... / Они – та-
инственные дети / Ещё несознанных миров» [1: 125]. Разум здесь безвластен, ибо боже-
ственные истины находятся далеко за его пределами. Лирическом герою остаётся лишь 
наслаждаться «порханием» смыслов вокруг себя, безо всякой надежды ухватить их и 
воплотить в слова: «А я, разумный и безвластный, / Заворожить их не могу, / Остановить 
их лёт неясный, / Зажечь на этом берегу. / Я только слышу – вьются, вьются, / Беззвон-
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ный трепет я ловлю. / Играют, плачут и смеются, / а я, безвластный – их люблю» [1: 125].
В такой ситуации неизбежно столкновение между естественной потребностью авто-

ра в поэтическом самовыражении и бледностью конечного итога творческого акта. Это 
столкновение запечатлено, к примеру, в лирическом произведении «Колодцы»: «Слова, 
рождённые страданьем, / Душе нужны, душе нужны. / Я не отдам себя молчаньям, / Сло-
ва как знаки нам даны» [1: 175]. Но данный настрой тут же сменяется разочарованием: 
«Слова в душе – ножи и копья... / Но воплощенные, в устах – / Они как тающие хлопья, 
/ Как снежный дым, как дымный прах» [1: 175].

Невозможность подобрать слова для выражения запредельной (выходящей за рамки 
конкретно-вещественного, временного, событийного) реальности порождает у З. Гип-
пиус идею о некоем мистическом слове, в котором – в отличие от других слов – якобы 
должна содержаться вся неискажённая и нерасчленённая (ибо слово всего лишь одно!) 
Истина, лежащая за пределами рассудочного (разбитого на пункты и единицы слов) по-
знания. Эта мысль отчётливее звучит в стихотворении «Слово». «Проходили они, уходи-
ли снова. / Не могли меня обмануть» [1: 269] – так говорила З. Гиппиус о бедных словах 
человеческого языка, и тут же: «Есть какое-то одно слово, / В котором вся суть. / Другие 
– сухой ковыль. / Другие все – муть, / Серая пыль» [1: 269]. 

Но, судя по последующим строкам данного стихотворения, искомое лирическим 
героем поэтессы слово словом (в обычном понимании) на деле и не является. Оно не-
произносимом ни на одном языке, но мистическим образом слышится в звуках хаоса 
надвигающейся смерти: «Шла девочка через улицу, / Закричал ей слово автомобиль... / И 
вот, толпа над ней сутулится, / Но девочки нет – есть пыль» [1: 270].

Оно же замкнуто в неразрешимом молчании – молчании животных, не знающих 
членоРАЗДЕЛЬНОСТИ человеческой речи. Именно они своей немотой изрекают Слово-
Единство: «Но слово знают звери, / Молчаливые звери: / Собачка китайская / Голая, с 
кожей грубой, / в дверях какого-то клуба / Дрожит вечером майским, / Смотрит сторожко, 
– / Молчит тринадцать лет, / Как молчит и кошка / В булочной на Muette» [1: 270].

Это Слово – место пересечения речи и молчания. Оно не противостоит Молчанию 
как непроявленности, а напротив – сливается с ним. Ибо подобно Молчанию оно всеох-
ватно и неделимо. Это Слово-не-Слово

Что особенно показательно в данном случае, так это сходство между этим загадоч-
ным Словом-не-Словом и «предвечным» Божественным Словом. Их объединяет: уни-
версальность, нерасчленённость, неограниченность конкретным смысловым значением, 
что неизменно ставит знак равенства между ними и феноменом Молчания. Как и Боже-
ственное Слово, Слово-не-Слово можно считать связующим звеном между вербмально-
стью и невербальностью, за счёт которого происходит синтез антитез, жизненно необхо-
димый для лирики З. Гиппиус.

Ещё один немаловажный пункт исследования данной проблемы – это вопрос о воз-
можности/невозможности вербального общения между людьми и выводящийся непо-
средственно из него пункт об этике словесности.

Говоря об этом, нельзя не отметить совершенно особое отношение автора к поэтиче-
скому творчеству. В своём письме к З. А. Венгеровой (27 мая 1897 г.) З. Гиппиус писала: 
«Я ведь редко пишу стихи и пишу их особенно, с тем чувством, с каким другие молятся. 
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И потому для меня, только для меня одной, тут каждое слово важно, а для других оно 
не имеет силы, я это понимаю и покоряюсь» [1: 14]. Иными словами, акт сотворения 
поэтического произведения для З. Гиппиус был священен в принципе. Но именно подоб-
ное молитвенное восприятие акта словесного выражения делает процесс поэтического 
творчества и его результат глубоко интимным и – как следствие – недоступным для по-
нимания посторонними. 

Эту мысль З. Гиппиус высказала в предисловии к своему первому сборнику, которое 
носило название «Необходимое о стихах». Здесь, сравнивая процесс написания стихов с 
молитвой, она рассуждала о невозможности подлинного понимания стихов кем-то, кро-
ме их автора. Мысль об оторванности людей друг от друга, а значит и о разрозненности, 
неслиянности их слов, их молитв, выражена здесь предельно чётко: «И вот, мы, совре-
менные стихописатели, покорные вечному закону человеческой природы, молимся – в 
стихах, как умеем, [...]; виновны ли мы, что каждое «я», в наше время, теперь, сделалось 
особенным, одиноким, оторванным от другого «я», и потому, непонятным ему и ненуж-
ным?» [1: 47]. В процессе своих рассуждений, поэтесса приходит к весьма неутеши-
тельному выводу о том, что стихи стали никому не нужны по той причине, что исчезла 
«общность молитвенного порыва»: «...было время, когда стихи принимались и понима-
лись всеми. [...] И не оттого, что прежние поэты писали прекрасные стихи, а теперешние 
пишут плохие. [...] Исчезли не таланты, не стихи, – исчезла возможность общения имен-
но в молитве…» [1: 48]. По мнению З. Гиппиус, раньше «дрожали общие струны, пелись 
хвалы общему Богу». Теперь же у каждого свой персональный, отдельный – осознанный 
или неосознанный, – но свой Бог. «А потому так грустны, беспомощны и бездейственны 
наши одинокие, лишь нам и дорогие, молитвы» [1: 48].

Пожалуй, наиболее кратко и одновременно ярко с предельной степенью исповедаль-
ности эта мысль о сакральности и крайней изолированности, индивидуализированности 
процесса словесного проявления внутреннего мира прозвучала в стихотворении «Есть 
речи»: «У каждого свои волшебные слова. / Они как будто ничего не значат, / Но вспом-
нятся, скользнут, мелькнут едва, – / И сердце засмеётся и заплачет. / Я повторять их не 
люблю; я берегу / Их от себя, нарочно забывая. / Они мне встретятся на новом берегу: / 
Они написаны на двери Рая» [1: 206]. 

Если говорить о степени необходимости словесного самовыражения вообще, то на 
этот счёт лирические герои З. Гиппиус высказываются подчас противоположным об-
разом. Для начала следует сказать о том, что – как отмечают К. М. Азадовский и А. В. 
Лавров – «молчание» – истинно религиозное состояние для Гиппиус» [1: 13]. Причина 
такого отношения к молчанию отнюдь не в пренебрежении к вербальности как таковой, а 
в том, что – как было сказано выше – поэтическое творчество было для З. Гиппиус срод-
ни молитве, а следовательно не терпело обывательски небрежного отношения к слову. 
Любое слово, брошенное небрежно и всуе нивелируется, теряет свою ценность, и это 
равносильно богохульству и предательству: «Слова – как пена, / Невозвратимы и ни-
чтожны. / Слова – измена, / Когда молитвы невозможны» [1: 180]. 

В творчестве З. Гиппиус также звучит мысль о том, что неумелое, праздное слово, 
да, может быть, и всякое слово вообще в наиболее острые, критические моменты жизни, 
неуместно. Так в 1914 году поэтесса направляет в адрес всех пишущих пламенный при-
зыв: «Поэты, не пишите слишком рано, / Победа еще в руке Господней. / Сегодня еще 
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дымятся раны, / Никакие слова не нужны сегодня. / В часы неоправданного страданья / 
И нерешённой битвы / Нужно целомудрие молчанья / И, может быть, тихие молитвы» 
[1: 179]. 

Словоблудие неуместно, по мнению поэтессы, и в отношении наиболее глубинных 
чувств, суть которых должна быть скрыта от посторонних ушей, ибо никакими словами 
всё равно невозможно отобразить всю глубину чувств любящего сердца, не исказив тем 
самым этих чувств, как, к примеру, в стихотворении «Родное»: «Не назову родное имя, 
/ Любовь безмолвная свята. / И чем тоска неутолимей, / Тем молчаливее уста» [1: 219]. 
Та же мысль звучит и в стихотворении «Тетрадь любви (надпись на конверте)». Здесь 
мотив священной невысказанности (а вернее даже несказанности) чувств сближается с 
мотивом любви ко всякой несвершённости вообще: «И тёмен сургуч, / Которым любовь 
моя запечатана. / И хочется мне печати сломать... / Но воля моя смирением связана. / 
Пусть будет вечно закрытой лежать тетрадь, / Пусть будет Любовь моя – недосказана» 
[1: 97-98]. Так проявляется идея неприкосновенности тайны, недолжности разрушения 
её словом. 

Впрочем, нельзя не отметить, что поэзии З. Гиппиус встречаются и прямо-противо-
положные идеи, как, например, в «Сентиментальном стихотворении» В данном произ-
ведении звучит мысль о том, что именно слова, сказанные вовремя (в данном контексте 
– на пике чувства) способны сберечь это чувство в вечности уже после его смерти в серд-
цах людей: «Душа, быть может, разлюбила – / Что нам до мимолётных снов? / Хранит 
таинственная сила / Бессмертие рождённых слов. / Они когда-то прозвучали... / Пусть 
лжив торжественный обет, / Пускай забыты все печали – / Словам, словам забвенья нет!» 
[1: 64]. Похожая мысль выражена и в строках стихотворения «Тяжёлый снег»: «И я, чтоб 
задержать мгновенья, / Их сковываю цепью слов» [1: 210]. И в том, и в другом случае 
слова, обретая бессмертие, борются с течением времени и конечностью всех событий.

Подобная противоречивость суждений при всей кажущейся хаотичности очень гар-
монично укладывается в общую концепцию гиппиусовской лирики. И дело здесь не 
только в антитетичности как таковой. Сама по себе антитетичность подразумевает на-
личие двух полюсов смысла – противоположных точек зрения, конфликт между которы-
ми неизменно завершается синтезом. В лирике же Зинаиды Гиппиус мы обнаружили не 
просто синтез, а две его различные (и вместе с тем единые по своей сути) формы. Это мо-
жет говорить о том, что поэтесса не стремиться к однозначному разрешению конфликта 
с последующим его прекращением: напротив гиппиусовская антитетичность подразуме-
вает непрестанную динамику противостояния не только двух противоположных смыс-
лов, но и их возможных точек пересечения. В этом плане лирику З. Гиппиус можно на-
звать своего рода моделью мира, где полное прекращение борьбы противоположностей 
в пользу окончательного нерасторжимого единства означало бы полное прекращение его 
существования как явления динамического с последующим переходом в состояние не-
проявленности, иными словами – небытия. 



267

Литература

1. Гиппиус З. Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. / [сост., подгот. текста, вступ. ст., 
комм. К. Азадовского, А. Лаврова]. – Л.: «Художественная литература», 1991. – 672 с.

2. История русской литературы: ХХ век: Серебряный век / Под ред. Ж. Нива, И. Сер-
мана, В. Страды и Е. Эткинда. – М.: Изд. Группа «Прогресс» – «Литера», 1993. – 356 с.

3. Мережковский Д. С. О причинах упадка и новых течениях современной русской 
литературы / Д. С. Мережковский. Эстетика и критика: [в 2 т.]. – М.: «Искусство», 1994. 
– 672 [1] с.

4. Мореас Ж. Литературный манифест. Символизм / Интернет-школа Просвящение. 
ру. – Режим доступа к книге: http://www.internet-school.ru/Enc.ashx?item=653705

5. Натырев Н. Н. Поэзия Зинаиды Гиппиус: проблематика, мотивы, образы: Учебное 
пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. – 108 с.

6. Mirsky D. S. Uncollected Writings on Russian Literature / Ed. By G. S. Smith. Berkley, 
1989. – 410 с.

УДК 821.112.2.02’06:1
Мелінчук Н.В.

(Миколаїв, Україна)

фіЛоСофСЬКі оСнови вивченнЯ ідіоСтиЛЮ  
пиСЬменниКів-романтиКів

У даній статті досліджено особливості філософії Ієнської школи романтиків, 
простежено еволюцію аксіологічних пошуків філософів-романтиків. До Ієнського 
гуртка належали письменники, філософи, зокрема: В.Г. Вакенродер, Новаліс, Й.Л. Тік, 
Ф.В.Й. фон Шеллінг, брати А.В. Шлегель та Ф.Шлегель, Ф.Д.Е. Шлейєрмахер та ін. 

Ключові слова: агностицизм, аксіологія, Ієнська школа, письменники-романтики, 
пантеїзм, романтики-філософи, філософія німецького романтизму.

В данной статье исследованы особенности философии Иенской школы романти-
ков, прослежена эволюция аксиологических поисков философов-романтиков. К Иенско-
му кругу принадлежали писатели, философы, в частности: В.Г. Вакенродер, Новалис,  
Й.Л. Тик, Ф.В.Й. фон Шеллинг, братья А.В. Шлегель и Ф. Шлегель, Ф.Д.Э. Шлейер-
махер и др.

Ключевые слова: агностицизм, аксиология, Иенская школа, писатели-романтики, 
пантеизм, романтики-философы, философия немецкого романтизма.

The article researches the peculiarities of Jena Romanticism philosophy, it traces 
the evolution of axiological pursuit of philosophers-romanticists. The following writers, 
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philosophers belonged to Jena Romanticism: W.H. Wackenroder, Novalis, J.L. Tieck,  
F.W.J. von Shelling, brothers A.W. Schlegel and F. Schlegel, F.D.E. Schleiermacher and others.

 Key words: agnosticism, axiology, Jena Romanticism, writers-romanticists, pantheism, 
romanticists-philosophers, German Romanticism philosophy. 

Формування ідіостилю письменників-романтиків відбувалось у період важливих іс-
торичних (Велика Французька революція 1798-1794 рр., Наполеонівські війни, створен-
ня Рейнського союзу 1803-1804 рр. та його розпад, розпад Священної Римської імперії, 
створення Німецького союзу за рішенням Віденського конгресу 1814-1815 рр., поразка 
буржуазно-демократичної революції в Німеччині 1848-1849 рр.), соціально-політичних 
(роздробленість Німеччини більше, ніж на 300 частин) та культурних змін (вплив ні-
мецької класичної філософії на культурне життя). Німеччина та Україна ХІХ ст. – країни, 
які проходили складний шлях до визначення своєї самоідентичності та становлення дер-
жавності. Сформована філософська програма німецького романтизму вплинула та закла-
ла основи для появи філософського вчення серед українських романтиків. Німецький ро-
мантизм – це реакція на обмеженість класицизму та заперечення раціоналістичного Про-
світництва. Діалог між німецьким романтизмом та німецькою класичною філософією 
призвів до впливу ідей філософів на творчість письменників-романтиків та формування 
їхньої індивідуальної манери письма. Філософія німецького романтизму характеризу-
ється ірраціоналізмом, критикою Просвітництва, посиланням на Сократову “іронію” 
як метод філософствування, безсистемністю як діалектичної вимоги до пізнавального 
осягнення світу, домінантністю духовності, чуттєвості, суб’єктивністю (за Новалісом), 
іронією, що має місце там, де філософські погляди висловлюються не систематично, а в 
діалогічній формі (за Ф. Шлегелем), переосмисленням проблем суб’єкта й об’єкта, об-
ґрунтуванням діалектичного методу пізнання тощо. 

 Філософія німецького романтизму не була об’єктом спеціального вивчення тому, 
що ”Ієнський гурток склався як гурток літературно-філософський, чим визначився по-
двійний зміст і характер його діяльності, поєднання в ній двох аспектів – літературно-ху-
дожнього й філософсько-естетичного, навіть за певної переваги другого, теоретичного… 
” [1: 33]. Для філософії доби романтизму характерними є агностицизм (”заперечення 
можливості об’єктивного пізнання світу і людини. … І. Кант створив цілу систему су-
перечностей, котрі доводять агностицизм, виділив три їх види: антиномії, паралогізми, 
ідеал чистого розуму – які свідчать про непізнаваність відповідно світу як цілого, сут-
ності душі, Бога. Кант абсолютно розмежовував явища – предмет пізнання і недоступні 
йому речі в собі.” [2: 10-11]) та пантеїзм (“вчення, що ототожнює Бога (чи богів і світ)” 
[3: 359]) (за Г. Гегелем та Ф. Шеллінгом). Мета статті – дослідити особливості філософії 
Ієнської школи романтиків, простежити еволюцію аксіологічних пошуків філософів-ро-
мантиків. Розв’язання цієї проблеми започатковано в працях таких учених, зокрема: Бер-
ковский Н.Я. Романтизм в Германии (1973); Ванштейн О.Б. Язык романтической мысли: 
О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля (1994); Габитова Р.М. Философия 
немецкого романтизма (1978); Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма (1975); 
Pikulik L. Frühromantik (1992).

Ранній етап розвитку німецького романтизму доволі часто називають Ієнським (за 
назвою однойменного старовинного університету в м. Ієна (нім. Jena) на р. Зале), де 
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1796р. зібралась група діячів романтичного руху, серед яких були філософи, письменни-
ки: брати Август Вільгельм Шлегель (нім. August Wilhelm Schlegel, 1767-1845 ) та Фрі-
дріх Шлегель (нім. Friedrich Schlegel, 1775-1829), Йоганн Людвіг Тік (нім. Johann Ludwig 
Tieck, 1773-1853), Новаліс (справжнє ім’я Фрідріх фон Гарденберг; нім. Friedrich von 
Hardenberg, 1772-1801), Фрідріх Вільгельм Йозеф фон Шеллінг (нім. Friedrich Wilhelm 
Joseph von Schelling, 1775-1854), Вільгельм Генріх Вакенродер (нім. Wilhelm Heinrich 
Wackenroder, 1773-1798 ), Фрідріх Даніель Ернст Шлейєрмахер (нім. Friedrich Daniel 
Ernst Schleiermacher, 1768-1834 ) та ін. Ієнцям були притаманні: утопія естетичного пе-
ретворення світу, універсалізм, ідея загального символізму, романтична іронія тощо.

Орган ієнських романтиків – журнал ”Атенеум” (“Athenäum“), який виходив з 1798 
р. до 1800 р., і в якому було сформульовано власну естетичну програму. Особливість 
журналу полягала в тому, що публікації мали форму певних фрагментів, які не були зро-
зумілими прихильниками раціоналізму, оскільки фрагменти являли собою синтез науки 
і мистецтва, форму, що долає усе догматичне, застигле. 

Найбільш значна роль у створенні романтичного мистецтва належить братам Шлеге-
лям, які відстоювали ідею романтичного розвитку мистецтва, яку вони вбачали в роман-
тизмі. «Романтична поезія, - проголошував Ф. Шлегель, - це прогресивна універсальна 
поезія. Її призначення полягає не тільки в тому, щоб заново об’єднати всі розвинені види 
поезії, а й пов’язати її з філософією та риторикою” [4: 33]. Коли А.В. Шлегель читав 
лекції в Берліні та Відні, він наголошував на домінуванні характеру романтичного мис-
тецтва, а Ф. Шлегель бачив світ як процес безкінечного становлення, головне в якому є 
духовна діяльність. Світ пізнається філософією та мистецтвом. Лише мистецтво глибше 
проникає в онтологічну сутність. У творчості людина проявляє свої надсили. Ф. Шлегель 
формулює ідею неадекватності мислення, яке завжди пов’язано з причинно-наслідкови-
ми відношеннями. Мислення в своїй більшості є безсилим та вийти за його межі можна 
за допомогою гумору та іронії. Романтична іронія доволі часто призводила до крайнього 
суб’єктивізму та раціонального початку завдяки принципу відносності. 

Романтичне світосприйняття тісно пов’язане з іменем письменника-романтика Но-
валіса. Він стверджує, що естетика є шляхом пізнання людини, суспільства та природи. 
У своїй філософській праці “Фрагменти” висвітлюється широке коло питань, зокрема: 
”про людину і феномен життя, про світ і його взаємовідношення з нами, про поезію і 
релігію, особливості мислення і т. д.” [5: 550]. Поезія влавлює абсолютне повніше, ніж 
наука. Поезія веде до істини, яка є недосяжною в реальності. Головний предмет філосо-
фії та мистецтва – власне ”Я”. Світ є результатом творчості ”Я” та ”Божественного”. Усе 
в світі – це контактування духів, а дух – абсолютний панівний початок світу. 

У своїх філософських пошуках ієнці звертались до філософії Іммануіла Канта (нім.
Immanuel Kant, 1724-1804) та дійшли висновку, що пізнання (“процес вироблення і отри-
мання знань. Залежно від того, яким є суб’єкт, носій пізнавального процесу, можна роз-
різняти ряд його видів. Суб’єктом можуть бути: окремий індивід, народ, спільнота на-
родів, людство. Індивід отримує знання зі свого оточення, власної життєдіяльності, у 
процесі свого формування, яке в пізнавальному відношенні простягається від чуттєвої 
достовірності до найзагальніших понять. Класична спроба відобразити таке формування 
становить зміст ”Феноменології духу” Гегеля…” [6: 373]) є самопізнання. Особистість 
повинна створювати свій власний світ. Згодом ієнські романтики закинули кантівську 
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“річ у собі” та звернулись до ідей Йоганна Готліба Фіхте (нім. Johann Gottlieb Fichte, 
1762-1814 ). Абсолютне ”Я” Фіхте ієнці тлумачили як ”я” окремої особистості, яка є 
вільною. 

Активним учасником гуртка є філософ Ф. Шлейєрмахер. Він романтично сприймає 
релігію як відношення людини та Всезагального. Ф. Шлейєрмахер уважав, що релігія – 
це стан людської свідомості. Уперше вчений каже про те, що проблема розуміння завжди 
є присутньою в житті людини та суспільства. Розуміння лежить в основі людської освіти, 
так як воно пов’язано з мовленням та мовою. Мистецтво розуміння (герменевтика) необ-
хідне завжди, оскільки людина повинна оволодіти даною технікою. 

У колі ієнських романтиків Й.Л. Тік посідає чільне місце завдяки тому, що він зо-
середився лише в галузі художньої творчості. 1799-1800 рр. Й.Л. Тік є членом Ієнсько-
го гуртка романтиків. Починаючи з 1797 р. окреслюються романтичні позиції Й.Л. 
Тіка. У цьому ж році світ побачила збірка ”Народні оповідання Петера Лебрехта” (нім. 
“Volksmärchen, herausgegeben von Peter Lebrecht”). Згодом 1798 р. естетичні погляди ви-
кладені в філософському романі ”Мандри Франца Штернбальда” (нім. “Franz Sternbalds 
Wanderungen”). Цей роман став апогеєм в історії розвитку німецького романтизму, 
оскільки в ньому відображуються багато позицій романтичного світогляду в їх первин-
ному вигляді. 

З Ієнським гуртком був пов’язаний В.Г. Вакенродер. “В центре эстетики Вакенродера 
– принцип целостного восприятия художественного произведения, основанный на идее 
универсальности искусства” [7: 16]. Книгу ”Сердечные излияния монаха, любящего ис-
кусство” (нім. “Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders, 1797”) можна 
вважати першою датою німецького романтизму, яку склали ліричні статті про мистецтво 
та митців, про оповідання про музиканта-невдаху Йосипа Берглінгера, яке мало автобі-
ографічне значення. Синтетичне мистецтво вперше проголошено Вакенродером, почали 
наслідувати сучасники та митці наступних поколінь. Можна зазначити, що В.Г. Вакен-
родер ідеалізував німецьке Середньовіччя, особливо великий інтерес до вивчення націо-
нальної давнини, згодом це мало вплив на подальший розвиток німецького романтизму. 

Одним із представників німецької класичної філософії, який вплинув на романтиків 
є Фрідріх Шлегель – філософ раннього німецького романтизму, один з теоретиків ні-
мецької романтичної школи, засновник і редактор журналу “Атеней”, автор критичних 
статей, курсів з історії літератури, погляди якого пройшли еволюційний розвиток, по-
чинаючи від І. Канта, Фіхте до Спінози та Лейбніца. Сформулював одну з головних ідей 
німецького романтизму – “ідею універсальної нової культури, сповненої духом критики 
і безперервного вдосконалення, що поєднує науку і мистецтво, поезію і філософію, іс-
торію і культуру.” [8: 345] Ф. Шлегель вважав, що носієм культури має бути громад-
ський письменник. Тому, філософські ідеї Ф. Шлегеля зближують його зі світоглядами 
письменника Е.Т.А. Гофмана, поетів Фрідріха Гельдерліна та Новаліса. Вони прагнули 
розглядати художній матеріал з певних абстрактних категорій, а не з якоїсь видової спе-
цифіки. Це є свідченням того, що естетика була частиною філософії Шлегеля, і тим, що 
відобразилось на творчих пошуках Новаліса. Оскільки, естетика для Шлегеля – це міфо-
логія, то вона “… має стати основним способом пізнання, але не як раціонально одно-
бічним, а універсальним, серед інструментів якого будуть інтуїція, віра, високе містичне 
осяяння.” [9: 84] Ідеї Шлегеля вплинули також на видатного німецького письменника 
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Е.Т.А. Гофмана, творчість якого можна охарактеризувати як міфотворчість. Завдяки Ф. 
Шлегелю та Л. Тіку Новаліс установив тісні зв’язки з ієнськими романтиками, де в колі 
ієнців виказує ідеї інтуїтивістської діалектики, усезагального символізму природи та по-
лярності та взаємопереходу речей (“магічний ідеалізм”). Так, наприклад, це відобрази-
лось у філософських фрагментах ліричного циклу “Гімни до ночі” .

Іншим видатним німецьким філософом є Ф.В.Й. Шеллінг, вплив якого найбільше 
відчувається у творчості письменників-романтиків. Спочатку він схилявся до раціона-
лістичного ідеалізму, який змінюється на ірраціоналізм та теософію. І це згодом від-
бивається у романі Е.Т.А. Гофмана “Еліксир диявола” та на творчості Ф. Гельдерліна. 
Філософська програма Ф. Шеллінга зводиться до примирення протилежностей. Діалек-
тика Ф. Шеллінга набуває об’єктивно-ідеалістичної форми, де об’єктивна форма є раціо-
налістичною, і тією, що вступає у конфлікт. Тому, у творчості Е.Т.А. Гофмана фантастика 
перегукується з реалістичним, сатиричним зображенням навколишнього середовища та 
продовженням традицій містико-діалектичної філософії. У фантастиці жахів та кошмарів 
як проявів “темної сторони” людської душі Гофман звертається для викриття сваволі над 
долями людей. Яскравим прикладом цього є роман “Еліксир диявола”, який витриманий 
у традиціях готичної естетики. Тому, трансцендентальний ідеалізм Ф. Шеллінга, який за-
перечує фіхтеанське Я (суб’єкт) та фіхтеанське не-Я (об’єкт) згодом трансформувався в 
ірраціоналістично-суб’єктивістську “філософію одкровення”, яка яскраво відобразилась 
у творчості Г. фон Кляйста та Новаліса (зібрання філософських думок “Фрагменти”).

Вплив філософських ідей А.В. Шлегеля та Гегеля простежується у творчості Г. Гей-
не, який слухав їх лекції у Берлінському університеті. Для творчості Г. Гейне притаман-
на боротьба суспільних та естетичних настроїв. Це яскраво простежується у ліричних 
циклах. 

Поетеса періоду німецького романтизму, творчість якої відобразила палітра роман-
тичних ідей та образів є А.Ф. фон Дросте-Хюльсхофф .У природі вона знаходить вихід 
із замкненості існування.

Представником особливої гілки романтизму є Ф. де ла Мотт Фуке, у центрі творів 
якого знаходиться фантастичний світ Середньовіччя та лицарство. Творчість даного 
письменника високо цінував Е.Т.А. Гофман, особливої уваги заслуговує повість “Меш-
канець пекла” та романтична казка “Ундіна” , де відчувається вплив філософії Шеллінга 
та братів Шлегелів. 

Іншим видатним представником ієнської школи романтиків є філософ, філолог, про-
повідник Ф. Шлейєрмахер, який заклав основи герменевтики та який разом з Новалісом, 
Ф. Шлегелем висунули ірраціоналістичні, містико-міфологічні тези всупереч раціоналіс-
тично-науковим орієнтаціям Просвітництва. 

Ідеї німецької класичної філософії вплинули на український романтизм. У свою чер-
гу, український романтизм – це прагнення відображення ментальності, автентичності 
та ірраціонального типу мислення українців. Філософія українського романтизму по-
значилась впливом суспільно-політичних подій (тиск двох імперій – Російської та Ав-
стрійської імперії Габсбургів; остаточна втрата автономії Гетьманщиною та Слобідською 
Україною), що в свою чергу призвели до пробудження національної самосвідомості, ін-
тересу до минулого. І пол. ХІХ ст. – початок розробки філософської української ідеї. За-
хідноєвропейські (німецькі) філософські концепції ХІХ ст. в Україні пройшли свій шлях 
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осмислення та наклали свій відбиток на ідіостилі письменників-романтиків. Виникнен-
ня романтизму в Україні пов’язують з діяльністю Кирило – Мефодіївського товариства. 
Особливе місце в ньому посідає творчий спадок видатного історика, фольклориста, етно-
графа, письменника-романтика М.І. Костомарова. Світоглядна позиція М.І. Костомарова 
формувалась під впливом німецького романтизму та ідей шведського філософа-містика 
Е. Сведенборга. Згодом це знайшло своє відображення у праці “Слов’янська міфологія” 
та проповідуванні ірраціоналізму та релігійної філософії, де письменник намагався при-
мирювати віру з розумом. М.І. Костомаров, як автор головного ідеологічного документа 
“Книга буття українського народу”, де в дусі романтизму домінантою виступає націо-
нальна ідея, як складова його історіософської концепції. Головна думка творчості М.І. 
Костомарова полягає в тому, що народ – це рушійна сила історії. “… М. Костомаров на 
рівні методології історичного дослідження здійснював органічний синтез романтично-
го пафосу минулого, романтичної іронії з витриманим у дусі раціоналістичних підходів 
культом фактів, що ґрунтуються на критичному аналізі історичних документів. ” [10: 
158]

Німецький філософ, який уніс великий унесок в українську філософську думку І 
пол. ХІХ ст. є Й. Б. Шад, який з 1804 р. по 1816 р. очолював кафедру умоспоглядаль-
ної та практичної філософії в Харківському університеті. На філософські погляди Й.Б. 
Шада вплинула філософія І. Канта аналіза свободи, людську гідність, але Й.Б. Шада не 
задовольняє розрив між суб’єктом і об’єктом. Згодом його погляди проходять шлях від 
філософії Й. Фіхте до Шеллінга. Саме творчість Й.Б. Шада стосовно місця і ролі нації 
у житті суспільства вплинула на Харківських романтиків, які прагнули до збереження 
своєї ідентичності. 

Іншим представником українського романтизму є П. Куліш, у центрі уваги якого ле-
жить проблема національної культури. У його творчості протиставляється внутрішнє та 
зовнішнє, звернення до історії України. Усе це знайшло відбиток у першому українсько-
му романі “Чорна рада”, збірнику “Записки о Южной Руси” та дискусіях на сторінках 
альманахів “Хата” та “Основа”. 

Також ідеї романтизму вплинули і на першого ректора Київського університету, 
члена Кирило-Мефодіївського товариства М. О. Максимовича, якому були близькі на-
турфілософські ідеї Шеллінга, і, який виклав свої філософські ідеї у статті “Лист про 
філософію”. “Філософія, на думку М. Максимовича, - це любов до мудрості, і, як така, 
вона не може будуватись на розрахунках одного “розуму”, для філософського розуміння 
необхідні зусилля і серця ” [11: 153].

Таким чином, філософія німецького романтизму дала поштовх для звернення пись-
менників-романтиків до питань філософії. У своїй творчості письменники-романтики 
еволюціонували до романтиків-філософів. Вони торкались проблем аксіології, гносео-
логії, онтології тощо. Діяльність Ієнського гуртка слугувала естетичним підґрунтям для 
всього подальшого романтизму.
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третій вид Літератури: теоріЯ й терміноЛогіЯ

У статті розглянуто зміст терміна «драматургія» та обґрунтовано його вживан-
ня на означення особливого виду літератури поряд з поезією та прозою; запропоновано 
класифікаційні принципи трихотомії.

Ключові слова: поезія, проза, драматургія, вид літератури.
В статье рассмотрено содержание термина «драматургия» и обосновано его 

употребление для обозначения особого вида литературы наряду с поэзией и прозой; 
предложены классификационные признаки трихотомии.

Ключевые слова: поэзия, проза, драматургия, вид литературы.
The article deals with the term «dramaturgy» and justification of its use to refer to 

particular type of literature, along with poetry and prose; it also proposes classification 
features of trichotomy.

Key words: poetry, prose, dramaturgy, type of literature.

Історія літературознавства, особливо останніх півтораста років актуальності геноло-
гічних проблем у ньому, знає чимало спроб уведення нових елементів у вже, здавалося б, 
©  Козлов Р.А., 2011
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усталені ряди основоположних категорій: методів, родів, видів. Переважна їх більшість 
ґрунтується на достатній «важливості» одного з елементів нижчого таксона, щоб він був 
переведений до вищого, як от у М. Бахтіна, «зіставлення роману з епосом (і протистав-
лення їх) є, з одного боку, моментом у критиці інших літературних жанрів (зокрема само-
го типу епічної героїзації), а з іншого, має на меті підняти значення роману як провідного 
жанру нової літератури» [1, с. 454]. Інші ж – на підміні класифікаційного критерію, як 
от у Ю. Рождественського, що, стверджуючи: «верлібр – це метрична побудова, де метр 
створюється не звуком, а регулярним повтором лексичних одиниць – слів та словосполу-
чень, – які синонімізуються», – безапеляційно проголошує: «система жанрів художньої 
літератури ділиться за формами на віршове мовлення (вірші, поеми, вірш у прозі), вер-
лібр, невіршове мовлення (оповідання, повість, роман)» [2].

Звісно, уведення верлібру до систематики видів художньої літератури, навіть здій-
снене видатним академіком-лінгвістом, є, м’яко кажучи, натяжкою. Проте слід звернути 
увагу на вихідний стан цієї систематики, до пропонованого, наприклад, Ю. Рождествен-
ським розширення. Досить зазирнути до сучасного вишівського підручника зі вступу 
до літературознавства, щоб довідатися: «мова художнього твору може бути прозо́ва, або 
віршо́ва» [3: 116], іншими словами, «є дві форми організації художньої мови – вірш і 
проза» [4: 192]. Слушність дихотомічної тези, висловленої ще Аристотелем, зазвичай 
уважається незаперечною. І навіть комічне її обігравання Мольєром не змогло примуси-
ти засумніватися в тому, «все що не проза, то вірші, і що не вірші, то проза». А між тим 
драматург висміював не лише примітивність пана Журдена, а й схоластичність освіти. З 
історичного погляду слід визнати, що Аристотель висловлювався цілком відповідно до 
сучасних собі традиції запису літературних творів і їх синкретичного (літературного та 
декламаційного-сценічного) існування, а життя майстра французької комедії розгорта-
лося у світі, зміненому друкованим словом, і тому він не міг не помітити обмеженості 
дихотомічного протиставлення.

Тенденція перегляду складу поняття «вид літератури» могла б суттєво загостритися 
за сплеску романтизму, якби не відчутна боротьба його адептів за роль ідейної складової 
літератури, що вилилася у свого роду формоборство ХІХ століття. Модернізм же, запере-
чуючи класику в усіх проявах, певною мірою й класичну формальну логіку в наукових 
студіях, повернув літературознавство в описове русло, і проблема знову лишилася без 
розв’язання, точніше – і без належного формулювання.

Сучасний теоретико-літературний дискурс засвідчує її неоднозначність, зокрема 
й через неможливість охоплення запропонованою дихотомією всього розмаїття явищ 
красного письменства. Так, у «Літературознавчій енциклопедії» термін «поезія» визна-
чається як «артистично-словесна творчість, відмінне від прози ритмічно організоване 
мовлення, що постає на основі конкретно-історичної версифікаційної системи, відзна-
чається особливим образним ладом, трохеїчним насиченням» [5: 230], цілком суголос-
но Аристотелеві. Однак у цьому ж виданні до гасла «проза», визначеної як «мовлення, 
впорядковане за законами логіки, граматики, риторики», зазначено: «П[розу] поряд із 
поезією і драмою розглядають як один із трьох основних типів літературної творчості, 
що має специфічну форму і зміст» [5: 277]. Така зміна категоріальної парадигми із ди- на 
трихотомію, м’яко кажучи, неочікувана для видання із серії «Енциклопедія ерудита», у 
цілому доволі системного.
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При постійному використанні тричленного вирішення змісту категорії «тип літера-
турної творчості» (хоча термін «вид літератури» видається більш коректним) історичним 
і критичним літературознавством (досить поглянути на зміст оглядових розділів акаде-
мічних і авторських історій літератури), у теоретичних і навчальних працях воно зустрі-
чається нечасто. Поряд із послідовно системними викладами (напр., [6]), одну з вдалих 
сучасних спроб подає підручник «Мистецтво слова» А. Ткаченка [7: 56–68]. Спершу ав-
тор протиставляє «зручний практичний» поділ «словесної творчості за такими основни-
ми рубриками: проза, поезія, драматургія» [7: 56], – «теоретичному», що засновується на 
нормативно-поетикальному розмежуванні епосу, лірики й драми. Однак у міркуваннях 
приходить до необхідності відображення в унаочнювальній моделі перехрещування па-
радигматичного ряду родів (лірика, драма, епос) і парадигматичного видів (поезія, дра-
ма, проза), пояснюючи: «Од терміна драматургія (із «практичного ряду») відмовляємося 
у схемі, виходячи з міркувань загальномовних. У своєму першому значенні це слово си-
нонімічне драмі. Тому, зупинившись на базовому, уникаємо й тавтології. Друге значення 
драматургії – сукупність драматичних творів якогось автора, періоду тощо» [7: 68]. Під-
хід А. Ткаченка точніше передає сучасний стан систематики художньої літератури й у 
цілому прозорий, зрозумілий, однак викликає низку роздумів передусім методологічного 
характеру.

Ці роздуми породжені також загальним станом логічної складової теоретико-літе-
ратурного дискурсу, який унаслідок різних, зокрема й названих уже, причин не може 
позбавитися описовості й набути системності, яка б дозволила вибудувати цілісну кон-
цепцію літературного твору.

Насамперед слід уважніше підійти до розмежування категорій «зміст» і «форма» та 
їх відповідного текстуального втілення. Вісі або ряди родів, видів і жанрів зазвичай про-
понується розглядати в ієрархії, де змістовий – лірика, епос, драма – отримує первень. 
Між тим формальний ряд – і Аристотелева концепція підтверджує це чи не найкраще 
– також може бути винесений до вершини ієрархічної піраміди, тим самим підтверджую-
чи, що історично саме він визначав приналежність твору до красного письменства, який 
далі вже міг класифікуватися за змістово-родовою приналежністю.

Є сенс відступити й досягти певної термінологічної чіткості, принаймні в україн-
ській мові (див. детальніше [8: 174]). Змістова класифікаційна парадигма, складена ліри-
кою, епосом і драмою, звично позначається терміном «рід літератури», який семантично 
відображає, образно кажучи, «генетику» твору, що може бути виведена із синкретично-
го мистецтва долітературного часу. Кваліфікування конкретного твору за цією ознакою 
можливе за умови щонайменше його повного прочитання. Натомість визначення прина-
лежності тексту до прози, поезії чи драматургії (залишимо поки цей, «практичний», за 
А. Ткаченком, ряд) можливе без заглиблення в зміст, тобто без повного прочитання та, 
власне, і без прочитання зовсім. Адже йдеться про літературу – друкований або писаний 
текст, – який має відповідне візуальне втілення, завдяки чому ми й можемо розрізнити 
(наприклад з відстані, коли вже видно слова та не видно літер): він суцільний, поділе-
ний на віршові рядки чи містить поіменування реплік. Тому цілком умотивованим є ви-
користання на означення цієї формальної парадигми терміна «вид літератури» – більш 
конкретного за семантикою, аніж «тип літературної творчості» або «спосіб організації 
словесного матеріалу» (що, власне, і дорівнює «формі» в загальному сенсі).
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Оскільки й родова, і видова парадигма мають однакові шанси стати на вершину ге-
нологічної піраміди, є сенс вирішити проблему, не протиставляючи їх, а зіставивши. І 
справді, якщо родова приналежність відображає ключову ознаку змісту твору, а видова 
– форми, то доцільніше буде кожен твір класифікувати окремо за кожною з ознак, наслід-
ком чого буде обґрунтований базис для вирішення проблем, окреслених А. Ткаченком: 
«протягом тисячоліть художнє слово виробило чимало найрізноманітніших форм свого 
втілення, і те, що нині лірику найчастіше пов’язують із поезією, а епос – із прозою, аж 
ніяк не відбиває цього розмаїття. Адже, скажімо, класичний героїчний епос – переважно 
віршований; а з другого боку, потребує глибшого осмислення й систематизації лірична 
проза» [7: 65]. Наразі останнє словосполучення найкраще передає ідею окремого квалі-
фікування за родом і за видом.

В основі побудови родової й видової парадигм, а отже, і кваліфікування твору має 
лежати дотримання правил логіки щодо класифікації понять: незмінності критерію – 
основи поділу, повноти поділу та взаємовиключення понять-груп. Саме тут виявляються 
вади описового літературознавства. Твір художньої літератури з погляду функціонально-
го моделювання є багатофакторною системою, причинно-наслідкові зв’язки та ієрархія 
чинників у якій доволі спорадичні. Тому виявлена певна ознака в одному кваліфіковано-
му творі (наприклад, внутрірядковий ритм вірша) не може бути екстрапольована на весь 
ряд або визнана як обов’язкова для нього (такий ритм відсутній у верлібрі, і частково 
в силабіці та тоніці). Хоча при застосуванні описового підходу саме так, власне, і від-
бувається: конкретне явище отримує кваліфікацію, часто метафоричну, а потім під ньо-
го, точніше під цю кваліфікацію вибудовується теорія, що, звісно, у принципі не може 
охопити всі подібні явища, оскільки ґрунтується на екстраполяційному перенесенні, а 
не на системному поділі. Ілюстрацією може бути оксюморон «вірші в прозі» (вірш – це 
зворот, закінчення рядка, а проза – простування мовлення), що позначає явище, системно 
правильна назва якого – «проза із додатковою фонетичною ритмізацією», або, простіше, 
«ритмізована проза».

Історія теоретико-літературних пошуків засвідчує, що класифікаційний критерій 
роду є більш-менш усталеним, хоча й іноді його дефінування відрізняється від визначе-
ного Аристотелем. Натомість при визначенні класифікаційного критерію виду науковці 
часто залучають вторинні, похідні ознаки – емоційність, образність, тропеїзм для поезії 
та їхні антоніми для прози. Правильним ж було б обмежитися критерієм способу рит-
мізації, й визначити для поезії графо-фонетичний (візуальний поділ на рядки, кінцівки 
яких віддаються паузами у мовленні), а для прози – семантико-синтаксичний (ритм про-
зи, нестабільний і мінливий, формують смислові синтагми, формовані синтаксичними 
сполученнями й передавані логічними наголосами й паузами). Такий підхід ураховує 
графічне існування художнього твору та його реалізацію в процесі читання, яке, навіть 
здійснюване мовчки, супроводжується розумовим моделюванням звучання слів. Він та-
кож дозволяє вийти на наступні, похідні рівні поетики й проводити розрізнення її осо-
бливостей для кожного виду. На цьому етапі не здійснюємо встановлення значення па-
радигмального критерію для драматургії, або драми як виду, за А. Ткаченком, оскільки 
спершу слід розрізнити ці два поняття.

Як видно з цитованого уривку [7: 65], А. Ткаченко уникає розгляду випадків, коли 
в подібному перетинанні бере участь родовий або видовий аспект драми. Між тим жан-
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рові визначення «епічна драма», «лірична драма», «драматична поема», «драматичний 
вірш» цілком функціональні й відображають не тональність (детальніше – [7: 64–65]), а 
перетинання, наприклад, епічного змісту із драматургічною формою або драматичного 
за родом змісту із віршованою формою.

Конкретними прикладами можуть прислужитися діалогізовані вірші Івана Франка. 
Так, у другому з «Вольних сонетів» [9: 142–143] цілком відсутній наратор, а отже, за 
родовою ознакою цей вірш-діалог належить до драми при повному збереженні віршова-
ної форми. А у вірші «ІІ. Великдень» з циклу «Галицькі образки» [9: 176] автор кожну з 
реплік співрозмовників супроводжує вказівкою на мовця («Я» і «Він»). При цьому від-
бувається руйнування віршової форми, оскільки прочитувані поіменувальні вказівки не 
вписуються в ритмомелодику вірша й не створюють самостійні віршові рядки. Таким 
чином, з формального погляду вірш «ІІ. Великдень» слід кваліфікувати як драматургію, 
а не як поезію.

У літературознавстві існує думка, що в драматургічному тесті поіменувальні вка-
зівки та ремарки виконують допоміжну роль, утворюють другий шар тексту, змістово 
вторинний до першого. Цілком очевидно, вона є штучним непослідовним конструктом, 
який ґрунтується на усвідомленні вторинності самої драматургії як «тексту для театру» – 
підручникової перипатетичної тези, часто повторюваної й досі. Системний же літерату-
рознавчий підхід вимагає розглядати кожен твір неупереджено, без доаналізових оцінок, 
визнавати його рівноправність з іншими й сприймати в цілісності його тексту, де кожен 
елемент є цілком придатним для створення художнього змісту. Бо, прибираючи на дру-
гий план тексту Франкові «Я» і «Він», дослідник мусить те саме зробити й з Лесиним 
«Лукаш починає грати. Спочатку гра його сумна як зимовий вітер, як жаль про щось 
загублене і незабутнє, але хутко переможний спів кохання покриває тугу. Як міниться 
музика, так міниться зима навколо: береза шелестить кучерявим листом, весняні гуки 
озиваються в заквітлім гаю, тьмяний зимовий день зміняється в ясну, місячну весняну 
ніч. Мавка спалахує раптом давньою красою у зорянім вінці. Лукаш кидається до неї з 
покликом щастя…». 

Таким чином, є підстави розрізняти драму як особливість змісту (родовий аспект) і 
як особливість форми (видовий). У цілому дотримуючись цієї думки, хоча й без чіткої її 
артикуляції, А. Ткаченко пропонує, як уже цитовано, позначати обидва ці явища термі-
ном «драма» задля уникнення тавтології. Таке надмірне насичення й без того багатознач-
ного терміна видається недоцільним, адже практично використовуване слово «драматур-
гія» точніше віддає необхідну семантику. Етимологічний словник указує: «драматург, 
драматургія; <…> – запозичення з французької чи німецької мови; фр. Dramaturge, н. 
Dramaturg походять від гр. δραματουργός “драматург”, що складається з основ іменників 
δρᾶμα (р. в. δράματος) «дія, сценічний твір» і ἔργον «праця» <…>; н. Dramaturgie по-
ходить від гр. δραματουργία “драматичне мистецтво”, пов’язаного з δραματουργός “дра-
матург”» [10: 121–122]. Іншими слова драматургія – мистецтво вироблення сценічних 
творів, що є цілком зіставним з «поезія <…> – запозичено, можливо, через польське і 
російське посередництво, з латинської мови; лат. poēsis «поезія, мистецтво поезії» по-
ходить від гр. ποίησις «тс.; віршований твір, поема; творчість, виготовлення», ποίητής 
«творець, поет», пов’язаних з ποιεῖν «робити, виготовляти; будувати; діяти; народжува-
ти; складати, творити»» [11: 478]. Як указує В. Татаркевич, античне тлумачення поняття 
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мистецтво передбачало передусім формальну його складову [12: 17–20], тому обґрунто-
ваним видається використання терміну «драматургія» на означення специфічного виду 
поряд з поезію та прозою.

Уписуючи драматургію до видової парадигми слід продовжити логіку вибудовуван-
ня значень класифікаційного критерію: поезію визначає графіко-фонетична ритмізація, 
прозу – семантико-синтаксична, а драматургію – логіко-діалогічна. Відповідно форму-
ється й уявлення про мінімальні формотворчі одиниці кожного виду: віршовий рядок, 
абзац та репліку.

Звісно, репліка не здатна вичерпати усього розмаїття складових драматургічного 
твору, зокрема ремарок, титульного комплексу. Однак і віршовий рядок є певною мірою 
дослідницькою абстракцією, певним спрощенням складної сув’язі формальних і змісто-
вих елементів твору – принаймні титульний комплекс вірша також не охоплюється цим 
поняттям.

Звідси постає коло подальших питань, що потребують виваженого підходу й послі-
довного розгляду. Вони стосуються передусім комбінування в межах одного твору еле-
ментів різних видів та (в окремому розрізі) різних родів. Уже звичним став термін «ліро-
епос», хоча в більшості однорядних випадків береться до уваги лише домінантна ознака. 
Так, оповідання з Винниченкового «Намиста» беззастережно зараховуються до прози, а 
Костенкова «Маруся Чурай» – до поезії. Та це не виключає можливості аналізу в першо-
му випадку віршових структур лейтмотивів народних пісень, а в другому – наративних 
особливостей прозового вступу. Так само й Франкова одноактівка «Послідній крейцар» 
цілком придатна для дослідження специфіки як поіменованого діалогу, що скомпоновує 
твір у цілому, так і наявних прозових (промови Симона та Євгенія з першої яви) та ві-
ршованих (монологи Євгенія з четвертої та шостої яв, пісня арф’ярки) епізодів.

Таким чином, уведення до систематики видів літератури драматургії поряд з поезією 
та прозовою відображає сучасний стан розвитку художньої літератури й статус у ній 
творів з поіменованою діалогізацією та дозволяє включити до кола поетологічних до-
сліджень художніх форм аспекти діалогізації й драматургізації.
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художнЯ КонцепціЯ дитини в творчоСті м. хвиЛЬового

У статті виділено два напрямки розвитку дитячої теми в прозі М. Хвильового: 
дитина як символ революційного оновлення та доля дитини як показник практичних 
результатів революції.

Ключові слова: художня концепція, образ, символ.
В статье выделено два направления развития детской темы в прозе М. Хвылевого: 

ребенок как символ революционного обновления и судьба ребенка как показатель прак-
тических результатов революции.

Ключевые слова: художественная концепция, образ, символ. 
The article deals with two directions of the development of child’s theme in M.Khvylovy’s 

prose: the child as a symbol of revolutionary renewal and fate of the child as an indicator of 
the practical results of the revolution.

Key words: art concept, image, symbol

М. Хвильовий – один із найменш дитячих письменників української літератури. 
Можна з певністю сказати, що у прозі М. Хвильового не зображено навіть більш-менш 
довершеного дитячого персонажа. У цій відсутності «дитячості» є певне символічне зна-
чення, яке можна розшифрувати так: революційне руйнування традиційних християн-
ських цінностей заперечує загальновідому максиму «Будьте як діти», сформульовану в 
©  Зенгва В.О., 2011
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біблійній притчі про Христа й дитя. Відсутність дитячих персонажів у М. Хвильового 
немов данина часу, героєм якого стала людина, що цілком відмовилася від Христа, ця 
людина у протистоянні зі світом розраховує лише на свої сили, у ній живе «велич душі» 
класичного героя і заперечується «страх і надія, готовність все приймати як подарунок 
і милість, нічого не вважаючи своїм…» [1:160] християнського дитяти. Наявність ди-
тини в християнському контексті передбачає й існування «дорослого», що знає прості 
та абсолютно правильні відповіді на усі питання, – Бога. Для творчості М. Хвильового 
метафізична модель світу, розділеного на «нерозумних» дітей (людство) та всезнаючо-
го «дорослого» (Бога) була неприйнятною. Герой Хвильового надто самосвідомий, щоб 
дозволити існування дитинства як моделі світосприйняття у своїй реальності. Це пред-
ставник «дорослої», зрілої культури.

Однак при уважному прочитанні у творах М. Хвильового-художника можна помі-
тити ностальгію за дитинством богоприсутнього, ще зручного, хоч і обмеженого світу, 
дитинством – етапом життя, що його особистість у безперервних «граничних ситуаціях», 
породжених хаосом нового часу, та постійному напруженому самоусвідомленні, не може 
собі дозволити. Це виражається у тому, що буквально в кожній новелі письменника є бо-
дай згадка про дитину. Дитина як невинне створіння, її доля у вирі революції та в новому 
пореволюційному суспільстві є для М. Хвильового одним із каталізаторів практичних 
«успіхів» доби теоретичної «переоцінки усіх цінностей»

Перша новела «Синіх етюдів» «Життя» наділена потужним символічним змістом, 
який досі не знайшов гідного висвітлення у літературознавчих студіях. «Життя» вперше 
на фоні підкреслено типової для української літератури історії ставить глибоку метафі-
зичну проблему «смерті» старого та «народження» нового світу, яка у М. Хвильового зго-
дом постала в контексті шпенглерівської теорії культур-живих організмів та його власної 
ідеї Азіатського ренесансу. Звичайно, про вплив «Занепаду Європи» О. Шпенглера на 
М. Хвильового за часів написання «Життя» говорити важко. Дослідження німецького 
філософа побачило світ німецькою мовою (якої М. Хвильовий не знав) у 1918 – 1922 
роках. «Життя» написане у 1921. Переклад же «Занепаду Європи» на російську мову 
було здійснено вже у 1923 році, тому читати О. Шпенглера і творити в його контексті 
принаймні «Життя» український письменник ніяк не міг. Однак аналізуючи текст новели 
в комплексі з усім, що було написано М. Хвильовим опісля, не можна не вразитись його 
одноголосності з німецьким філософом. Відчуття безперспективності західної цивіліза-
ції, бажання оновлення, яке очікувалося зі сходу, і Україна як перехрестя двох могутніх 
начал – смерті і народження – складові елементи художньої інтуїції М. Хвильового. Його 
фантастичний Азіатський Ренесанс, теоретично обґрунтований у памфлетах та «Повісті 
про санаторійну зону», вперше напівсвідомо поставав у «Житті». Твір тим більше ціка-
вий для нас, що у ньому вперше з’являється згадка про символічну дитину нового часу 
– життя, що повинно розплутати клубок сумнівів і страху, від яких так потерпає надто 
самосвідоме людство.

Початок новели має яскраво еротичний характер, що відповідає певним цілям авто-
ра. За влучним зауваженням І Цюпяк: «Еротика в прозі письменника (Хвильового – З. 
В.)… не є самодостатньою метою зображення міжіндивідуумних стосунків. Сексуальне 
поєднує в собі індивідуальне і суспільне. Еротика Хвильового детермінована не лише 
індивідуальним, а й соціальним вибором» [2 56]. Автор підкреслює тваринну природу 
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кохання, порівнюючи його із тічками у собак. Коханню відмовлено у духовному началі, 
його охарактеризовано як поклик «прадідівської крові», випадковий, завойований пра-
вом сильного, акт. Людина в цьому контексті постає рабом фройдівського «принципу 
насолоди». (На першій стадії стосунків загалом боязкий Мишко ризикує життям заради 
побачень із Оксаною). Жага насолоди в «Житті» кардинально відрізняється від мета-
фізичної розпусти, яка присутня у М. Хвильового хоча б у «Сентиментальній історії» 
та «Повісті про санаторійну зону» (образи сіроокої журналістки та Майї) і яку (розпус-
ту) Б. Соколов означає так: «Розпуста є наслідок нездатності до вибору, результат втра-
ти свободи і центра волі, поринання у небуття через безсилля завоювати собі царство 
буття… Вона – уже наслідок, що передбачає глибоке пошкодження в основі людської 
особистості» (4:441 – 442). Жага насолоди «Життя» є природною, не до кінця усвідомле-
ною силою, яка ще здатна на творчість, за текстом новели, на зачаття дитини (недаремно 
еротика у цьому творі – це тічки в собак – природний процес розмноження тваринного 
світу), тоді ж як розпуста – продукт пересиченої цивілізації, що занурює людину в «льо-
дяний, смертельний (виділення наше – З. В.) холод» [4:440]. 

«Життя», серед іншого, розповідь про зачаття. Зачаття не лише нового байстрюка за 
означенням самого М. Хвильового, зачаття нової доби, що відбувається у диких укра-
їнських нетрях, і творчості письменника, його ідейних пошуків. Тому образи «батьків» 
нового життя Оксани та Мишка глибоко символічні. Оксана – це «надра», «людський 
матеріал», із яких виростає нова культура, та сама азіатська сила, на яку покладав надії 
М. Хвильовий-публіцист. У «Житті» знаходимо натяки, що характеризують дівчину як 
джерело Азіатського ренесансу. Чому героїня новели має «криві японські очі», а у тексті 
твору нав’язливо згадується татарська навала («З річки йшов дух – може, татарський…» 
[5:19]; «…а що тут було раніше? До татарви?» [5:20] та ін.)? М. Хвильовий цими ху-
дожніми деталями хотів наголосити на азіатській суті усього неокультуреного в Україні, 
на міцному зв’язку українців з Азією на ментальному рівні. М. Хвильовий змальовує 
емпіричну проекцію комуністичної партії – обранця Оксани Мишка вкрай негативно. 
У виданні 1932 року в стислій передмові письменник так характеризує персонажів но-
вели: «Оксана – це запліднене ідеями комунізму незаможне селянство. Мишко – липо-
вий комуніст, але й він, користуючись з нашої фразеології (тепер для бідних школа), 
одвернув Оксану від «темного життя», і вона кинулася до життя «світлого, молодого, як 
молодик»» [6:]. Таке пояснення не може видатися цілком щирим. Найгостріше питання, 
що постає: чому незаможне селянство запліднює саме липовий комуніст? Однак і це ви-
глядало б лише даниною сліпому випадку, а не такою кричущою суперечністю, якби 
в інших творах М. Хвильового було показано галерею справжніх комуністів. Навряд 
чи хтось із неврастеніків, напівбожевільних розколотих я, деморалізованих інтелігентів, 
віртуозних хамів, пристосуванців, лицемірів і просто негідників, що постають у прозі 
письменника, може претендувати на таке звання. Швидше за все, Мишко, хоч і, справді, 
липовий, однак, на жаль, типовий комуніст. І запліднює він Оксану хоч і істинною (при-
наймні для М. Хвильового 1921-го року), проте абсолютно неможливою до реалізації 
такими комуністами ідеєю. А якщо це так, то виходить, що М. Хвильовий, зображуючи 
комуніста Мишка уже, за В. Агеєвою, на «романтичному» етапі своєї творчості сумніва-
ється у потенційній здатності комуністичної партії до виконання тієї грандіозної історич-
ної ролі, яку вона взяла на себе.
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Показово, що після «Життя» еротизм як спосіб продовження роду був показаний 
М. Хвильовим лише один раз у схожому за сюжетом оповіданні «Із Вариної біографії», 
написаному, через шість років після того, як побачило світ «Життя». У цей час М. Хви-
льовий ще не добитий, однак уже смертельно поранений «голобельною критикою», зму-
шений був одна за одною здавати свої ідеологічні позиції. Можливо, якоюсь мірою об-
рання сюжету «Із Вариної біографії» було продиктоване бажанням написати ідеологічно 
правильний твір і «виправдатись» у очах партійних отців. (Принаймні у цьому тексті об-
раз справжнього комуніста Серьоги старанно виписано якнайсвітлішими фарбами. На-
стільки світлими, що, знаючи манеру письма М. Хвильового, виникає підозра: а чи не з 
пародією маємо справу?) Однак якщо у М. Хвильового і було прагнення дати цілком «ре-
алістично-мажорний» твір, то він у цьому прагненні зазнав невдачі, адже його оповіда-
ння за змістом більше схоже на апокаліпсис «маленької людини», аніж на оду революції. 

Образ Варі не статичний, протягом твору він змінюється майже фантастично. Якщо 
на початку новели Варя – типовий обиватель з практично атрофованим духовним нача-
лом, то в кінці – Богородиця. «…вона то – що й говорити – звичайна собі Варя з Манас-
тирської, але от і богоматір теж народила в яслах своє дитинча. Виходить, що її синок, як 
немовля Ісус» [5:330]. Після народження сина сприйняття Варею навколишнього світу 
уже зовсім не таке, як під час роману з Серьогою та вагітності, у ньому з’являється пое-
зія, інтелектуальні асоціації, містична краса. У чому ж причини такої трансформації? На 
наш погляд, Варя закінчує те, що почала Оксана з «Життя», вона народжує символічну 
дитину, нового Ісуса, який, в інтерпретації М. Хвильового, є уособленням нової культу-
ри, яка прийде на зміну Європі, що занепадає, його Азіатського Ренесансу. Символічним 
у контексті такого потрактування виглядає апокаліптичне завершення новели, у якому 
Варя, зраджена чоловіком і його однодумцями, загубивши немовля біжить у «страшному 
безгомінні, як сам страшний суд». Варя приречена, як приречена стара цивілізація, з лона 
якої вже вийшла нова культура. Недаремно після народження дитини Варі скрізь увижа-
ється кров. Але що ж буде з дитиною, яку «забрав товариш Матвій» тобто комуністична 
партія, покликана цю нову культуру зростити? Тут слід зупинитися більш докладно на 
загадковій постаті товариша Матвія, який для якоїсь абсолютно логічно невмотивованої 
з практичної точки зору мети забирає Варину дитину. Навіть найбільш простодушний 
читач відчуває якусь загадку, символ, що його письменник зашифрував у цьому образі. 
Євангеліє від Матвія – та частина Святого Письма, що розповідає про зачаття і наро-
дження Ісуса. Тут паралелі з «Із Вариної біографії» доволі прозорі. Але сам Матвій не 
персонаж цієї книги, а її автор. Тобто саме через його свідомість проходять реальні по-
дії, і саме він творить чи то записує міф про новонародженого Христа. Те, що товариш 
Матвій у Хвильового забирає Варину дитину, на наш погляд, глибоко символічний акт. 
Це означає, що дитя-нова епоха виходить за межі дійсності, залишає свою обмежену 
вузькими рамками міщанського світогляду матір і переходить до рук автора-міфотворця, 
який покликаний передати його обличчя, його суть майбутнім поколінням.

Показово, що лише у «Житті» та «Із Вариної біографії» у М. Хвильового показано 
акт творчості, що матеріалізується в зачатті та народженні дитини; у всіх інших текстах 
письменника стосунки між статями – безплідна розпуста на «землі, що давно уже летить 
у безодню» [5:240], а діти або вбиваються в утробі матері заради «інтересів» суспільства, 
або гинуть під колесами механізованої бездушної цивілізації, або використовуються до-
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рослими як спосіб обікрасти державу, або просто залишаються напризволяще. Тут важ-
ко не згадати мотив абортів, присутній у близького М. Хвильовому за світовідчуттям 
Б. Пільняка, що теж помітив безплідність, страх перед дітонародженням пореволюцій-
ного світу «…в прийомних, в амбулаторіях, чергових хірургічних відділень – в хвіст, в 
чергу, пачками – натовпи жінок, що просять про аборти…» [7:88]. Аборт можна назвати 
найвідповіднішим символом-супутником метафізичної розпусти – неодмінної ознаки 
епохи цивілізації, що вмирає. Тільки у народженні та вихованні дитини чи наполегливій 
праці над твором мистецтва повністю виявляється людська особистість, і та відповідаль-
ність, яку творець бере на себе за своє дитя, – це відповідальність перед майбутнім, шлях 
у безсмертя. Суспільство абортів апріорі не має майбутнього. Саме таке суспільство ми 
знаходимо у фіналі «Творів» М. Хвильового – «Сентиментальній історії». Страх відпові-
дальності, розплати за насолоду об’єднує діловода Кука та художника Чаргара; цей страх 
– не лише їхня особиста ознака, це симптом глибокої хвороби епохи, «духовної імпотен-
ції західного світу». І перший, що здатен лише на елементарний фізичний акт зачаття, 
і другий, у якому бачимо претензії на духовну творчість, відмовляються від безсмертя 
на користь дрібних вигод сьогодення та мертвого спокою. Інакше кажучи, і «людський 
матеріал», і духовне начало цивілізації, у якій живе Б’янка, вичерпали свої ресурси і зна-
ходяться на шляху до повільного відмирання. 

Таким чином, художня концепція образу дитини в творчості М. Хвильового складна 
й неоднозначна. Відсутність довершеного дитячого персонажа, на нашу думку, свідома 
данина автора «дорослості» безбожної сучасності, відсуває образ дитини на рівень сим-
волічних узагальнень, ледь помітних мотивів, алюзій тощо. Проаналізувавши ці його 
вираження, можемо зрезюмувати, що, з одного боку, дитина й дітонародження у пись-
менника – це символ руху вперед, нового життя, фази культурного переродження, з ін-
шого, дитяча доля відображає практичні результати революції та пореволюційних змін. 
З огляду на це, доволі показовим є загалом песимістичне звучання дитячої теми в прозі 
М. Хвильового. Символічне немовля – початок Азіатського ренесансу, народжене пред-
ставниками народних мас та комуністичної партії навіки втрачає зв’язок із реальністю, 
переходячи до рук міфотворця; реальна дитина як уособлення безправних, принижених 
та ображених, за яких боролась революція не виходить із свого сумного дореволюцій-
ного становища. Симптоматичним є безпліддя тих героїв М. Хвильового, в уста яких 
автор явно намагався вкласти основні сентенції власного світогляду та аналізу результа-
тів революції (анарх, Дмитрій Карамазов, Б’янка тощо), що ще раз підкреслює трагічну 
безперспективність їхніх духовних пошуків.
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драма івана франКа „уКрадене ЩаСтЯ” 
у Кінематографічній інтерпретації: 

аСпеКти транСформації художнЬого ЗміСту

У статті подається компаративний аналіз драми І. Франка „Украдене щастя” та 
її екранізації, створеної режисером Ю. Ткаченком. Авторка робить спробу виявити й 
описати окремі аспекти трансформації художнього змісту літературного твору, яка 
характеризує його втілення у форматі кіномистецтва.

Ключові слова: екранізація, інтерпретація, інтерсеміотичне перекодування.
В статье подается компаративный анализ драмы И. Франко „Украденное счастье” 

и ее экранизации, созданной режиссером Ю. Ткаченко. Автор предпринимает попытку 
выявить и описать отдельные аспекты трансформации художественного содержания 
литературного произведения, которая характеризует его воплощение в формате кино-
искусства. 

Ключевые слова: экранизация, интерпретация, интерсемиотическое перекодирова-
ние.

In the article comparative analysis of I. Franko’s drama „The Stolen Happiness” and 
motion picture by U. Tkachenko, created on basis of this play, is made. The author makes an 
attempt to describe some aspects of the literary work content transformation, which takes place 
in the process of embodiment in the format of film art.

Keywords: screen version, interpretation, intersemiotic re-coding.
 
З розвитком кіно, телебачення, комп’ютерних технологій слово друковане переста-

ло бути єдиною домінантою інформаційного простору, поступившись аудіовізуальним 
„текстам”, які синтезують вербальні і невербальні елементи. „Світ з логоцентричного 
потужними темпами перетворився на екраноцентричний” [1: 6], що внесло суттєві зміни 
у сферу художньої культури. Відтак постає необхідність з’ясувати специфіку функціо-
нування різних видів мистецтва в умовах „екраноцентричного” культурного простору, 
зокрема особливості взаємодії літератури та кіно у такій формі, як екранізація літератур-
ного твору. Вивчення окресленої проблеми сприятиме глибшому розумінню механізмів 
©  Лапко О.А., 2011
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міжмистецького перекладу, у нашому випадку – переведення літературного тексту у фор-
мат аудіовізуального повідомлення.

Екранізація – „художня інтерпретація літературного твору, що полягає у перекладі 
його на екранну мову шляхом створення різноманітних зображально-звукових образів 
(слово, музика, шуми у різному поєднанні з відеорядом)” [2: 8], – завжди передбачає 
певну (іноді суттєву) трансформацію художнього змісту першоджерела, адже втілює ін-
тенції сценариста й режисера, сформовані в процесі суб’єктивної рецепції літературного 
твору. Ступінь такої трансформації зростає у випадку, коли між його появою та створен-
ням його кіноверсії наявна значна часова дистанція. Відтак кінематографічне прочитан-
ня класики „постає специфічною інтерпретацією твору минулої епохи з точки зору су-
часності, навмисно чи мимоволі реалізуючи нові естетичні критерії, ідеологеми, сучасні 
погляди на людину й суспільство тощо” [3: 3]. 

Притаманна реципієнту-інтерпретатору суб’єктивність творчого бачення, на яко-
му неминуче позначається духовна атмосфера сучасної доби, поєднується із суто 
об’єктивними вимогами адаптації літературного матеріалу до специфіки художньої мови 
ігрового кіно. Екранне втілення твору письменства як „переклад словесного тексту в 
аудіовізуальний”, за словами А. Ткаченка, „неминуче тягне за собою інтерсеміотичне 
залучення кодів з інших знакових систем” [4: 30], тобто використання кіномови, зобра-
жально-виражальні засоби якої – побудова кадру та його предметне наповнення, монтаж, 
акторська гра, музичний супровід тощо – суттєво відрізняються від художніх засобів 
мистецтва слова. Неможливість тотожно передати художній зміст літературного першо-
джерела за допомогою мови іншого виду мистецтва спричинює його смислове переак-
центування, внесення нових художніх значень у його екранну версію.

Порівняльний аналіз літературного твору та його екранізації, який уможливлює ви-
явлення нових смислів, що виникають в процесі інтерсеміотичного перекодування, має 
характер інтердисциплінарного дослідження. Можливо, саме це зумовлює нерозробле-
ність окресленої проблеми, якій присвячено лише поодинокі розвідки (зокрема праці 
О. Дубініної, О. Левицької, Н. Овчаренко). Отже, наукове осмислення екранізації – як 
одного з видів міжмистецького перекладу – не лише в кінознавчій, але й в літературоз-
навчій перспективі тільки розпочинається. Питання про специфіку екранного втілен-
ня творів української літератури порушується у кінознавчих розвідках у зв’язку з ви-
вченням „поетичного кіно”, зокрема фільму С. Параджанова „Тіні забутих предків” (О. 
Брюховецька). Разом із тим поза увагою науковців залишаються досить успішні екранні 
втілення української класики, у тому числі одного з вершинних досягнень вітчизняної 
драматургії – п’єси І. Франка „Украдене щастя”. Кінематографісти тричі звертались 
до цього твору. Кінострічка І. Шмарука і Г. Юри (1952), майже дослівно відтворюючи 
літературне першоджерело, зберігає специфіку театральної вистави, про що свідчить і 
техніка акторської гри, і характер декорацій. Нову кіноверсію драми І. Франка створив 
Ю. Ткаченко 1984 року, знявши у головних ролях Н.Савиченко (Анна), Б. Ступку, який 
з 1976 року грав Миколу Задорожного в постановці С. Данченка, та Г. Гладія (Михайло 
Гурман). „Серіальна” адаптація твору, здійснена А. Дончиком 2004 року, переносить по-
дії в 90-ті рр. ХХ ст., що перетворює цю інтерпретацію п’єси на „фільм за мотивами”, у 
якому присутність літературної основи виявляється лише на рівні самої схеми розвитку 
подій. Кінострічка Ю. Ткаченка, на нашу думку, є тим варіантом екранного втілення, 
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коли у фільмі „з’являються компромісні зміни, проте атмосфера першоджерела та ви-
нятковий стиль літературного автора збережено” [5: 16]. Л. Брюховецька, розглядаючи 
цю екранізацію, визначає основні смислові акценти, що постають у кіноінтерпретації 
п’єси, окреслює характер трансформації образів центральних персонажів, зіставляє сце-
нічну й кінематографічну версії образу Миколи Задорожного у виконанні Б. Ступки [6: 
58–69]. Разом із тим обраний авторкою жанр літературно-критичного нарису не перед-
бачає ґрунтовного порівняльного аналізу художнього фільму та його літературного пер-
шоджерела. Отже, мета нашої роботи полягає у спробі дослідити екранізацію драми І. 
Франка, здійснену режисером Ю. Ткаченком, та в процесі зіставлення п’єси і кінострічки 
виявити нові смислові нюанси, зумовлені втіленням літературного твору у форматі кіно-
мистецтва. 

Досліджуючи специфіку художньої мови кіно, Ю. Лотман характеризує його сутність 
як „синтез двох оповідних тенденцій – зображальної („рухомий живопис”) та словесної” 
[7: 50]. Відтак в екранізації нові смислові нюанси оприявнюються на двох рівнях кінона-
ративу: по-перше, на рівні словесної оповіді – через відбір і трансформацію фрагментів 
тексту першоджерела, які мають озвучити персонажі, через розподіл тексту наратора між 
дійовими особами, а іноді й „закадровим” голосом (його функцію можуть виконувати ти-
три), і, по-друге, на рівні власне кіномови – через візуалізацію та невербальні елементи 
„озвучення” (специфіку інтонування висловлювань, шумові ефекти, музичний супровід 
тощо) словесних образів літературного твору.

Специфіка словесної оповіді у кінострічці Ю. Ткаченка полягає в її дворівневій 
структурі: текст п’єси доповнюється текстом „Пісні про шандаря”, що, як зазначає сам 
письменник, послужила темою для „Украденого щастя” [8: 419] (щоправда, автори екра-
нізації використовують не фольклорний твір в його автентичному вигляді, а, швидше, 
стилізацію, сюжетно наближену до перебігу подій у п’єсі). Її фрагменти, виконувані 
трьома музиками, як своєрідний пролог, розпочинають обидві серії фільму; її останні 
рядки стають фінальним акордом усієї дії. Виступаючи обрамленням, пісня розгортає 
паралельно до основної дії другу оповідь, що є лаконічною версією сюжету твору. Хоча і 
в цьому варіанті текст пісні зберігає хронікальну „об’єктивність”, суб’єктивний момент 
моральної оцінки привноситься завдяки невербальним прийомам зображення. Елементи 
візуальної оповіді, які передають манеру виконання (жести, міміка), а також особливості 
інтонування свідчать про те, що музики сприймають події пісні (а в перспективі – і по-
дії подальшої оповіді) не як трагічну історію, учасники якої заслуговують на співчуття, 
а лише як предмет для пліток і поговору, що дають можливість із жорстокою цікавістю 
заглибитися в подробиці чужої драми. Подібне обрамлення, на наш погляд, оприявнює 
ракурс бачення, властивий оточенню центральних персонажів, їх сусідам і односельцям, 
однак воно не переводить драму, що розгортається на екрані, „у регістр трагікомедії” 
(як це стверджує Л. Брюховецька [6: 58]), адже виразно дисонує з авторським ракурсом 
її презентації. Пісня, виконувана музиками, „немов коментує зображувані події” [6: 58], 
сегментує художній час, а на початку другої серії позначає часовий еліпсис. Відтак ху-
дожня функція образу музик певною мірою уподібнюється до функції хору в античному 
театрі, з тією відмінністю, що їх погляд на події поєднується з авторським баченням за 
принципом контрапункту. Цей прийом вносить у кінонаратив певне „багатоголосся”, зі-
ставляючи різні критерії моральної оцінки персонажів.
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Екранізація драми І. Франка починається зображенням процесії, очевидно, пов’язаної 
з післявесільними обрядами. Її учасники: чоловік і жінка, які, зображуючи подружжя, 
йдуть у ярмі, що сприймається як символ спільної долі, нерозривності шлюбу; „шандар”, 
який займає місце чоловіка, одягаючи на себе ярмо; „смерть” із косою, від помаху якої 
падає „шандар”, – розігрують пантоміму, що з деталі етнографічного колориту перетво-
рюється на іще один пролог до основної історії, репрезентований на рівні візуального 
наративу.

Більшу частину тексту п’єси перенесено у фільм лише з незначними скороченнями 
і змінами. Найсуттєвішим втручанням у текст твору є майже повне вилучення третьої 
дії, що розгортається біля корчми. Ці сцени в екранізації редуковані до короткої розмови 
жінок, які пліткують про Анну. Окрім того, перенесено в інші епізоди кінострічки реплі-
ки, необхідні для збереження логічної цілісності сюжету, а розв’язку третьої дії (появу 
Миколи під час танцю Анни й Михайла) замінено епізодом, суголосним із „Піснею про 
шандаря”: Микола пересвідчується в подружній зраді так само, як і її герой („Ой пішов 
же Николайко попід віконниці...” [8: 419]). Вилучення значного фрагменту авторського 
тексту, з одного боку, посилює драматичне напруження, ущільнює подієвий ряд, оскіль-
ки дозволяє майже не виводити дію поза межі хати Задорожних, весь час тримати в кадрі 
центральних персонажів і тим самим іще більше сконцентрувати перебіг подій навколо 
їх „любовного трикутника”. З іншого боку, таке художнє рішення зумовлює переакцен-
тування драматичного конфлікту. За словами Л. Брюховецької, „автори фільму не нада-
ють особливого значення тому, що Михайло Гурман – жандарм... Драма замикається на 
психології головних персонажів. Соціальні мотиви майже обминаються” [6: 64]. Цьому 
сприяє не тільки „перевдягання” Михайла в цивільний одяг, але й вилучення тих епізо-
дів, де продемонстровано переваги його соціального статусу: в одній із сцен біля корчми 
сільська молодь, навіть за усієї зневаги до порушників моральних норм, змушена танцю-
вати поряд із „цісарським слугою” та його коханкою. 

Третя дія п’єси значуща для розкриття внутрішнього конфлікту Анни: з’являючись 
разом із Михайлом на людях, вона долає залежність від думки односельців і, кидаючи 
виклик оточенню, повністю віддається своєму почуттю. Через вилучення цього епізоду, 
а також Анниних монологів на самоті, у тому числі й тих слів, які виражають її неодноз-
начне ставлення до Михайла, а відтак не додають привабливості цьому персонажеві („Чи 
дуже любила сього Михайла? ...Здається, що таки дуже. А може, більше боялася його, 
ніж любила” [8: 27]; „І боюсь його, і жити без нього не можу” [8: 46]), в екранізації її 
внутрішній конфлікт залишається здебільшого поза кадром. Психологічні перетворення 
героїні мають дещо інший вектор, ніж у її літературного прототипу.

Подана у діалогах дійових осіб інформація, яка дозволяє реконструювати досценічну 
історію героїв, в екранізації п’єси продубльована і розширена завдяки ретроспекції – 
спогадам Анни (побачення з Михайлом, смерть батька, весілля з Миколою). Їх доповнює 
епізод танцю героїні з коханим, змонтований таким чином, що сприймається одночасно і 
як щасливий спогад Михайла, і як навіяний ревнощами сон Миколи. Зауважимо, що най-
більше смислове навантаження тут несе не стільки словесна оповідь, скільки візуальний 
наратив. Ідилічні сцени минулого, витримані у сонячних, світлих барвах, за колористи-
кою й освітленням протиставляються хатній напівтемряві, що є декорацією для перших 
епізодів фільму. Окрім того, емоційність Анни у сценах щасливого минулого контрастує 
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із нинішньою застиглою маскою покірної байдужості. Внутрішня боротьба героїні не 
акцентується такою мірою, як у літературному творі, оскільки сильне, позбавлене дво-
значності (страх чи любов) почуття до Михайла в минулому для Анни виявляється до-
статнім аргументом, щоб прийняти коханого чоловіка таким, який він є тепер. До того 
ж, через відсутність у кінострічці вранішньої розмови Задорожних, у якій з’ясовується 
непричетність Миколи до змови Анниних братів, образ цього персонажа, зображеного у 
п’єсі такою самою жертвою обману, як Анна або Михайло, тут набуває відтінку деякої 
неоднозначності. 

Автори екранізації значно скорочують перший епізод драми І. Франка, розпочинаю-
чи дію відразу з діалогу Анни і Насті, однак залишають значущу сусідчину репліку: „Се 
одна хата на всім селі, де святий супокій, та злагода, та любов. Тут ангели Божі літають” 
[9]. У п’єсі цей образ, переосмислений Анною з гіркою іронією, з’являється наприкінці 
другої дії, після сцени арешту Миколи (Анна. От тобі й ангели божі понад хатою пере-
летіли! [8: 34]). В екранізації драми репліка звучить в іншому контексті, підсумовуючи 
лише діалог героїні із сусідкою, завдяки чому, на наш погляд, увиразнюється невідповід-
ність між видимою ідилією в родині Задорожних і справжнім станом речей.

Епізоди, подані у формі ретроспекції, свідчать не тільки про розширення сюжету 
драми на рівні візуального наративу, але й про „дописування” тексту літературного пер-
шоджерела. Принаймні два фрагменти словесної оповіді, відсутні у п’єсі, вносять певні 
корективи у сприйняття сюжету й характерів героїв. У день весілля сліпий старець, який 
вражає Анну своєю містичною схожістю з померлим батьком, звертається до неї з про-
рочими словами: „Плач, дитино, плач! Від тебе зараз ангели відлітають” [9]. Вже у фіналі 
твору героїня тлумачить їх як провіщення фатальної приреченості, наперед визначеної 
нещасливої долі. Передсмертні слова Анниного батька про її „золоте серце” („...Крім 
добра, маєш найдорожче – золоте серце” [9]) ніби вказують на передумови подальшого 
розвитку характеру героїні, що суттєво відрізняє її від літературного прототипу. Підсум-
ком її еволюції стає усвідомлення провини і каяття, до якого спонукає „золоте серце”, 
опираючись егоїстичному прагненню „відокрасти” своє щастя („...Ліпше бути обікраде-
ним, аніж злодієм” [9]).

Фінал екранізації становить значне відхилення від літературного твору. Автори філь-
му запозичують деякі репліки з рукописного варіанту завершення драми, який суттєво 
відрізняється від опублікованого тексту (дослідники вважають його одним із перших 
ескізів до п’єси, „від яких відмовився сам автор, відчувши їх недосконалість”, або ж 
висловлюють припущення про те, що він не належить письменникові [10: 96]), однак 
не відтворюють його повністю, пропонуючи власне прочитання фіналу п’єси. Смерть 
Михайла Гурмана у драмі І. Франка, за всієї невідворотності такої розв’язки, усе ж вида-
ється випадковою, оскільки Микола ранить його, перебуваючи у стані афекту, під час су-
тички. Учинок Гурмана, який бере його провину на себе, „розкриває не лише його пота-
єну добросердечність, а й те, якою мукою було для нього життя” [11: 6], оприявнює досі 
приховувану внутрішню драму. У кіноінтерпретації твору смерть Михайла подається як 
його свідома добровільна жертва, що має розв’язати створену ним самим безвихідну 
ситуацію. Як і Анна, він приходить до усвідомлення гріховності свого нестримного праг-
нення „відокрасти” щастя, навіть зруйнувавши чуже життя. Проте, хоча перед смертю 
Михайло, як і у творі І. Франка, дякує Задорожному, моральна колізія, на наш погляд, не 
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дістає завершення. Убивство, скоєне не в розпалі сутички, як у п’єсі, стає більше схожим 
на страту, у вчинку Миколи менше спонтанності, афекту, він видається свідомо здійсне-
ною помстою, хоча й за мить персонаж жахається скоєного. Оскільки Михайло визнає 
власну провину і прагне спокутувати її, Микола, завдаючи йому смертельного удару саме 
в цей момент, певною мірою перетворюється з „окраденого” на „злодія”. Нова версія 
фіналу, таким чином, ускладнює характери дійових осіб, іще більше акцентує їх нео-
днозначність, парадоксально змінюючи їх ролі в конфлікті. 

Нові художні значення в екранізації драми „Украдене щастя” виникають не лише 
через певну трансформацію подієвого ряду, але й в результаті розширення символічного 
підтексту завдяки наскрізним візуальним образам, серед яких ярмо, сокира, дерев’яна 
іграшка-маятник, біле ягня. Сокира або образи, пов’язані з нею (розколота колода, 
дерев’яний ведмедик із барткою), періодично потрапляючи в кадр, сприймаються як на-
гадування про невідворотність трагічної розв’язки. У день повернення Миколи, звільне-
ного з-під арешту, в хаті Задорожних з’являється дерев’яний ведмедик, який, розхитую-
чись, як маятник, немовби починає відлік часу до неминучого фіналу, що увиразнюється 
завдяки звуковому ефекту. Біле ягня, яке неодноразово з’являється на екрані, а в останніх 
кадрах фільму опиняється на руках у Анни, може символізувати надію на „повернення 
ангелів” після каяття й очищення пережитим стражданням. Разом із словесним образом-
символом „ангелів Божих”, художня семантика якого розширюється, порівняно з літе-
ратурним першоджерелом, згадані візуальні образи утворюють іще один, підтекстовий, 
рівень оповіді, що символічно передає саму сутність зображуваних подій.

Отже, екранне втілення драми І. Франка „Украдене щастя” характеризується усклад-
ненням структури наративу, певним переакцентуванням драматичного конфлікту (посла-
бленням його соціальної і посиленням морально-психологічної складової), увиразнен-
ням неоднозначності центральних персонажів, розширенням символічного підтексту. 
Нові художні значення продукуються на рівні словесної оповіді та візуального наративу 
завдяки зверненню до фольклорного джерела сюжету драми, застосуванню ретроспек-
ції, відбору епізодів і певній трансформації тексту п’єси (зокрема перенесенню реплік 
персонажів в інший подієвий контекст), введенню у художню тканину твору візуальних 
образів-символів.
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внутріШній моноЛог ЯК СпоСіБ СамовираженнЯ  
наратора у проЗових творах а. КуСЬневича

У статті розкривається функціонування різновидів внутрішнього монологу у твор-
чості А. Кусьневича. Особлива увага звертається на роль наратора та форму нарації.

Ключові слова: наратор, нарація, внутрішній монолог.
В статье раскрывается функционирование разновидностей внутреннего монолога 

в творчестве А. Кусьневича. Особое внимание обращается на роль нарратора и форму 
наррации.

Ключевые слова: нарратор, нарация, внутренний монолог.
The article deals with the functioning of different types of interior monologues in the works 

by A. Kusnevych. The attention is particularly drawn to the role of narrator and to the form of 
narration.

Key words: narrator, narration, interior monologue.

Творчість польського письменника епохи постмодернізму Анджея Кусьневича, це 
яскравий приклад нової прози. Писати письменник почав досить пізно. Його творчість – 
це проза зрілого віку, «прояв власної особистості, експозиція внутрішнього світу» [1: 23].
©  Мацькович М.Р., 2011
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Народився письменник 30 листопада 1904 року в с. Ковениці поблизу Самбора, що 
на Львівщині, помер у 1993 у Варшаві. Більшу частину свого життя провів у Франції та 
Німеччині. Перший твір – поему «Слова про ненависть» – написав, маючи п’ятдесят два 
роки. А перший прозовий твір з’явився – у п’ятдесят сім. Саме як прозаїк відомий він 
широкому колу читачів. Перехід у Кусьневича від поезії до прози не викликав якоїсь осо-
бливої революції, хоча – як висловився Є. Квятковський – його поетичні збірки відзна-
чаються «поетичним психоаналізом» та заповнюють «білі плями на поетичній карті» [2: 
122]. Проза Кусьневича є не менш цікавою. Деякі дослідники вважають, що його повісті 
мають «поетичний характер», бо складаються в єдину цілісність, яка не піддається логіці 
розвитку сюжету, а зображена як «психологічний нараційний висновок, хід подій, своє-
рідних правил естетики світу» [3: 229]. Польський дослідник творчості А. Кусневича, К. 
Вика, називає його прозу «баладо-повістями»[4: 68]. Багата мова творів письменника, га-
лерея героїв та спосіб створення образів, привертають увагу дослідника. Ми знаходимо 
в ній певні парадоксальні явища. Часто у свідомості наратора свідомо підкреслюється, 
що сцени, які він представляє є навмисно вигадані, змінені, не відповідають дійсності, 
а з іншої сторони – наголошується факт, що висвітлені реалії максимально достовірно 
відображають події. Звичайно у повістях Кусьневича ми не відшукаємо просто описаних 
подій. Ми стикаємося з різними свідомостями. Відображення тих самих подій, пропуще-
них через різні свідомості, представляє нам сам письменник. Інакше сприймає дитина, 
інакше – юнак, інакше – зрілий чоловік. Ці відображення переплітаються, поєднують-
ся в причинно-наслідкові зв’язки і тільки тоді стає зрозумілим повний, об’ємний зміст 
проблеми представленої автором. Читач завжди розуміє, що сюжет повісті вміщений в 
певний відрізок історичного часу. Але об’єктивні відомості письменник створює з даних 
реконструйованої пам’яті, свідомості, яка сама була свідком та учасником цього часу і 
яка під впливом часу деформувалась та реінтерпретувалась.

Велике місце у прозі Кусьневича відведено оповіді. У деяких повістях, а саме «Зона» 
та «Дорогою в Коринф», оповідь заповнила весь простір тексту, усуваючи з нього на-
ратора. Тут ми маємо справу з висловлюваннями позбавленими суб’єкта, а також має 
місце використання особової та безособової форми нарації. Деякі з розділів побудовані 
за зразком драми, з діалогами, спостерігається відсутність наратора або оповідач ніби 
розчиняється в плутаних спогадах. Часто в подібних оповідях стикаємося з внутрішніми 
та вимовленими монологами.

 Внутрішні монологи передають процеси мислення внутрішнього досвіду героя. 
Така форма висловлення зустрічається в наративній прозі ще в ХІХ столітті, але протя-
гом наступного століття вона вдосконалювалася, перетворювалася, змінювалася. Раніше 
її можна було спостерігати як внутрішнє висловлювання героя, де він безголосо формує 
та виражає свої думки, часто стосовно пережитих подій. Натомість вже в ХХ столітті 
внутрішній монолог видозмінився. Перед нами постає потік словесно-образних значень, 
який проникає в найглибші шари психіки героя. В міру того, як цей потік постає і в тако-
му порядку, в якому він там зароджується, ще перед раціональним його відображенням 
і монологічним висловленням, ми спостерігаємо повну спонтанну психічну активність 
героя. В такого типу монологах відображаються важкі для висловлення та для передачі 
іншому героєві ситуації людського досвіду. Це особливий вид мовного висловлюван-
ня, не призначений нікому іншому, крім самої постаті, що безголосо висловлюється. Ці 
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риси, на думку Е. Дуярдіна вирізняють внутрішній монолог серед інших, незалежно від 
того чи герой є один, чи ні, він «виражає свої думки без намагання передати їх слуха-
чеві» [5: 666]. Поява внутрішнього монологу в наративній прозі ХХ століття сигналізує 
наступні явища. По-перше, це перенесення площини висловлювання героя на ґрунт її 
психічної ситуації. При цьому внутрішні переживання мають форму висловлювання з 
використанням знакових та синтаксичних одиниць, які він сприймає ззовні. Для такого 
типу нарації є характерні внутрішні висловлювання героя у формі «розмови в думках», 
«розмови з самим собою», «розмови з alter ego», «внутрішнього діалогу». Можна при-
пустити, що такі форми висловлювання дещо втрачають через неповноту мови з інши-
ми героями, але водночас тут повною мірою проявляється їхня емоційна безпосеред-
ність. Це в свою чергу полегшує читачеві зрозуміти та уявити представлену ситуацію. 
Інколи такі ситуації переплітаються з нарацією, яка пояснює та аргументує ситуації, які 
з’явилися в монологах. В деяких частинах повістей А. Кусьневича помічаємо також по-
вну відсутність таких коментарів. Тоді ці монологи сприймаються як особисті пережи-
вання героя, сформовані у його підсвідомості. Трапляється, що в одному реченні свого 
монологічного висловлювання герої користуються двома граматичними формами: вони 
звертаються до себе в другій особі, після чого в цьому ж реченні переходять на першу. 
Варто при цьому пам’ятати, що така форма висловлювання має в своїй основі свідоме 
розуміння та мовний переказ змісту мислення та відчуттів, а не виключно психічний 
момент подій, про які йдеться в тексті. По друге – це перенесення висловлювання героя 
в емоційну та підсвідому глибину частково або повністю нераціональних шарів психіки. 
Для такої ситуації характерні внутрішні монологи у формі «потоку свідомості». Це потік 
слів, образів, де в певний момент речення обривається, автор ставиться три крапки або 
крапку з комою, після чого знову створює новий образ, часто не пов’язаний зі змістом з 
попереднім.

Наприклад, згадуючи батька в повісті «Стан невагомості», наратор висловлюється в 
такий спосіб: «Така відсутність ініціативи, повторювані рішення, відмови, така неспро-
можність була рисою що найменше трьох попередніх моїх генерацій, як з батькової, так 
з материнської лінії. Адже йшлося тільки про збереження бодай одного ж: вертикальної 
позиції, а отже гідної, коли відрізок реальності, що належав ніби то – але і в цьому можна 
сумніватися – ще до нас, постійно звужувався та зменшувався…»[6: 123]. В такий спосіб 
наратор шукає у своїй свідомості пояснень поразки, а також походження шляхетності 
свого роду.

Органічною рисою творчості А. Кусьневича є багатозначність, а також двозначність. 
Звідси також його проза створює багато можливостей для інтерпретації, в залежності від 
того, який напрямок оберемо.

Якщо говорити про прийом мовчання, як елемент структури літературного твору 
і типологізуючи різні його види, можна згадати думку польської дослідниці Стефанії 
Скварчинської: «Важлива повнота артистичного наміру не проявляється у факті вира-
ження деякого змісту повними елементами, а, власне, пропозицією, навіюванням ними 
не названих елементів (…) є поетичні світи, яким вираження дає літературний твір, що 
складається з двох ліній: лінії висловленої і надбудованої, промовчаної лінії» [7: 21].

Банальним буде твердження, що письменник у творі пропонує, навіює якісь твер-
дження. Бо саме це і є однією з властивостей літератури. Але це явище може проявлятися 
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в різний спосіб, і важливим є те, в який спосіб це проявляється, до чого приводить, які 
артистичні ефекти вносить. Пропозиція, навіювання використовується в літературі з різ-
ною метою – приховання реального змісту чи мають майже гіпнотичний вплив на емо-
ційні відчуття реципієнта. Навіювання може діяти у сфері думок, а не тільки відчуттів, 
може також співтворити певні значення. Навіювання за допомогою прийому мовчання 
спирається на парадоксальному явищі, яке проявляється у тому, що відсутність слів, при 
присутності сусідніх знаків – слів, речень, бере участь у створенні певного значення. 
Навіювання є однією з рис прози Анджея Кусьневича. В його повісті «Король Обидвох 
Сицилій» це явище є дуже виразним, тому власне цю повість оберемо для прикладу.

 Навіювання у цьому творі проявляється у використанні різних форм нарації: крім 
вербальних здогадок чи сумнівів наратора важливу роль виконують контексти слів та 
речень, аналогії (які потрібно відрізняти від порівняння), обірвані речення, які закін-
чуються трьома крапками. Всі способи вміщаються у явищі, яке називаємо прийомом 
мовчання. Його метою є висловлення невимовленого. Так автор, між іншим, створює 
мрії наратора. Прийом мовчання в «Королі Обидвох Сицилій» зосереджені навколо най-
важливіших елементів конструкції фабули, а особливо сюжету повісті, пов’язаного з осо-
бою головного героя, а також з кримінальною проблематикою. 

Останні сторінки повісті містять оповідь наратора, що піддають сумнівам факт ката-
строфи – самовбивство героя – і містять припущення, що це могло бути лише маревом. 
Ця думка є вказівкою для пояснення подій. Предметом повісті є кінець століття, а на 
цьому тлі – можлива смерть головного героя, а також циганки – постаті, здавалося б 
другорядної. Але згодом на тлі монологів та замовчувань стає зрозумілим роль її появи в 
творі. Зрештою – згідно зі словами наратора – всі події, є однаково важливі в реальності 
повісті: чи це смерть циганки, чи смерть наступника трону. Оповідь про події ведеться у 
формі кола. Зіставляються сцени. Події на перший погляд не пов’язані між собою. Після 
цього настає повернення до сюжету, який був залишений, деякі сюжетні лінії повторю-
ються як приспів у піснях. Такий порядок викладу веде до зрозуміння одночасності по-
дій, які відбуваються в часі кількох днів, в кінці липня, початку серпня 1914 року. Цей 
виклад переривається поверненням в давнину. Зрештою сам автор так про це говорить: 
«Ці факти здаються на перший погляд не пов’язані в якусь логічну цілісність, але тим не 
менш є взаємно зумовленими. Хоча так як здається читачеві не є. Кожен з них існував, 
трапився в реальному світі і через це назавжди зберігся. Нічого неможна змінити в ми-
нулому, не можна вирвати чи оминути. Минуле – неподільне. Не можна виключати, хоча 
доказів цього нема і не може бути, що відсутність будь якої частинки могла б повністю 
змінити наступний хід подій. Ця думка не є такою вже й абсурдно, як могло б здаватися. 
Важливість і неважливість – це відносні поняття» [8: 7].

Розповідь ведеться двома напрямками, з яких один представляє світ подій, а інший 
виявляє принципи, якими керується наратор в представленні фактів. Це між іншим – за-
стереження, здогадки, сумніви. Т. Цесліковська виділяє ще одну сюжетну лінію – «при-
ховану, створену з того, що не піддається розв’язку і невербальне. В результаті представ-
лений світ – це світ змісту висловленого і навіяного (прихованого під явним), але замочу-
ваного» [9: 54]. Зауваження наративного характеру є висловлені умовним способом. Це 
вказує на складову однаково важливих кількох ситуацій. В повісті піддаються сумнівам 
усталені правди. Герой сумнівається, часто сперечається сам з собою і читач врешті при-



294

ходить до висновку, що все вище сказане – це гра свідомості головного героя, де слушну 
сторону обирає він сам. Минуле, яке не можна змінити А.Кусьневич вважає несприйнят-
ливим для свідомості. Людина може сприймати світ виключно з певного пункту бачення, 
вона засвоює його як ряд причинно-наслідкових значень. Потрібно також звернути увагу, 
що час у фізичному розумінні і час як спосіб переживання, це не тотожні величини. Час 
як спосіб переживання належить до функцій пам’яті, в якій з’являються щоразу нові 
величини, які накладаються на спогади і стає можливим помітити їх рух і постійну мін-
ливість. Є.Яжембський доводить, що «прагнучи осягнути універсальну правду про світ, 
ми разом з тим розуміємо, що ця правда – універсальна і вона тотожна світові, а отже – 
недосяжна, і як весь світ не може бути зрозумілою» [10: 266]. Все це ми спостерігаємо, 
читаючи повість А. Кусьневича «Король Обох Сицилій». Автор звільняє тут головного 
героя від функції головного наратора. Ця повість не є звичайною оповіддю. А збіркою 
оповідей, або ще інакше, програмою збірки нескінченної кількості оповідей про кінець 
монархії. З цієї збірки реалізуються тільки кілька варіантів – це кримінальна повість, 
особистий щоденник, класична історична повість, хроніка, психологічна повість модер-
ністичного стилю. Ці всі мотиви переплітаються, взаємно доповнюються і при цьому 
настає повне перемішання часу – як історичного, так і граматичного. Минуле нам автор 
представляє як вічне «вже тепер». Воно у А. Кусьневиче є дійсно неподільне та закінчене 
– але разом з тим, практично невичерпне. Туди можна повертатися безліч разів, пере-
живаючи його за кожним разом інакше, але завжди в певному сенсі відносно правдиво. 
Такі подорожі в творчості А. Кусьневича критики літератури пов’язали з міфом Фауста. 
Отже, Кусьневич подорожує в епоху своєї молодості як Фауст, переживає її разом з геро-
ями по-різному, щоб краще зрозуміти себе і все, що склалося на його формування. Але 
герої, яких ми бачимо на сторінках повістей письменника є завжди сумними та нещасли-
вими. Навіть у мріях не вдається їм осягнути те, про що замовчує таратор.

Образ епохи в повісті ми бачимо зі всіх сторін відразу. Це дозволяє нам інтерпрету-
вати воєнне мистецтво через еротику, психологію через моду, суспільні відносини через 
родинні звичаї, вбивство монарха через смерть молодої циганки. Герої, з яким нас зна-
йомить автор не можуть себе відшукати, а тим більше зрозуміти. Головний герой повісті 
Еміль трактує світ як шифр повний символічних значень. Все з чим він стикається, він 
сприймає як обряд: чи це обов’язкові офіцерські гулянки, чи парад, чи так зване «літера-
турне» вбивство циганки (термін Яжембського). Герой сам пояснює цей факт:

«Тоді, коли я ще вигрівався на пустому пероні, прийшла мені в голову ця думка. Щоб 
відштовхнути від себе чи відчепити, щоб позбутися її таким чином. Переливши на папір, 
переклавши на музику, я розрядився б і звільнився. (…) Якщо б я наприклад носився з 
думкою задушити Дездемону, то написавши спочатку «Отелло», я б розрядився і може 
б заспокоївся. Дія, яку я хотів би виконати певним чином була б виконана. (…) Можна 
також подумати про роль, яку виконували штучні воскові ляльки в обрядах чорної магії. 
(…) Різниця однак була б такою, що замість особи, яку уособлює лялька гинула б сама 
лялька. Це могло б вистачити хоча б на якийсь час. На цьому, мабуть, полягає знищення 
чи спалення фотографії ненависних осіб, або навпаки осіб надто нами жаданих, щоб 
мати постійно поряд з собою»[11: 168-169]. Отже можна зрозуміти, що циганка гине 
(хоча про це не йде мова в тексті) як «воскова лялька» Єлизавети. Можливо, що вся ця 
повість є символічним омертвленням епохи, яку автор надто сильно любив і яку втратив 
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назавжди? Варто зауважити, що Кусьневич має завжди якусь особисту цікавість до світу, 
який описує. 

Так само є і в повісті «Зони» – найбільш складній з повістей письменника. Тут іс-
торія індивідуального розвитку (еротичного чи суспільного) героя сконцентрована і пе-
редана через історію народу останньої половини кінця ХХ століття. «Зони», які взяті з 
назви повісті Кусьневича, як говорить А. Менцвель, це «по перше: фази розвитку героя, 
по друге: етапи в історії держави, по третє: частини самої повісті». [12: 43]. «Milka», 
«Velma», «Bittra», «Kakao» – це також умовні назви частин повісті, а в реальному світі, 
це були чотири рекламні вивіски, про що ми довідуємося з оповіді наратора. В свідо-
мості героя «Зони», вони залишилися як символи чотирьох типів уявлень світу. «Milka» 
– це час первинної спільноти, первинних елементарних відчуттів, коли «я» дитини ще 
слабо вирізняється з оточуючої його реальності. За Фрейдом, це анальна фаза еротизму. 
«Velma» – це час, коли підростаючий хлопець чи дівчина ідентифікується з родиною, се-
редовищем гри та науки, невеликою групою, що живе на тій самій території. Переважа-
ють тут особисті зв’язки, народжується перше кохання і пов’язаний з цим сексуальний 
досвід. Це за Фрейдом – генітальна фаза еротизму. «Bittra» – це час суспільної зрілості, 
ідентифікації з народом чи класом. Тут ми можемо спостерігати повільний розпад осо-
бистих зв’язків з давніми друзями, починають переважати формальні зв’язки. Ставиться 
натиск на реалізацію суспільно-політичної мети, з’являється прагнення перебудувати 
світ, відстоюючи інтереси свого колективу. «Kakao» – знак поразки – це звичайна фаза 
пристосування, відмова від бунту, герой зростається з суспільством, в перебудові якого 
колись бралося участь, фаза життєвої стабільності. «Milka», «Velma», «Bittra» – поряд-
кують спогади молодості, яка промайнула на теренах «східного пограниччя», території 
сучасної Галичини. Це спогади, якими обмінюються три давні друзі, які на даний момент 
реально вже перебувають у фазі «Kakao», хоча і народилися в новому суспільстві. Ці 
ж символи дозволяють проінтерпретувати всю біографію одного з цієї трійки – Бога-
чевича. ««Velma», яка запалювалася і гасла, щоб знову через чотири дні з’явитися на 
верхівці цього будинку з кав’ярнею «De la Paix», мала як відомо, зеленавий, прозорий 
відтінок, ніби морська вода. І ця барва включалася в систему символів, а також в зодіа-
кальну магію. Олєк оминав до цього часу цю зрадливу територію свідомо, а також завдя-
ки різним збігам обставин. Тому що, як відомо, всі запізнення в пізнанні існуючих зон, а 
отже обов’язкових, бувають виключно небезпечними» [13: 198]. Небезпека полягає тут 
на представленні етапів розвитку. Герой, який ще не визрів для переходу в інший, зрілий 
стан. Ці ж символічні назви – «Milka», «Velma», «Bittra», «Kakao» – можна застосувати і 
до самого письменника – життя якого пройшло на території чотирьох держав – Австро-
Угорщини (сьогодні України), Німеччини, Франції, Польщі. Щось, чого автор так не хоче 
назвати своїми словами, з’являється у підсвідомості його героїв і не дає їм знайти дороги 
до власного щастя.

В книжках Кусьневича триває постійна розірваність різних правд та ідей. Ми бачимо 
ІІ світову війну очами Пітена у відносно спокійній Франції, Помор’я – очами вигнаної 
німкені, наполеонівські війни – з позиції пруського патріота, а бурхливий кінець шля-
хецької Речі Посполитої – зі сторони зрадника Понінського. Кусьневич ніби втілюється 
в щораз то нових нараторів, щоб кожен кут бачення вміщати в чужому для пересічного 
поляка місці. Цим він намагався звільнити суспільство від застарілих стереотипів. 



296

Найбільш складною з цього пункту бачення є конструкція І частини «Зони», де про 
події розповідає «збірний наратор», при цьому цей «наратор» динамічно перетворюєть-
ся, але погляди його не змінюються, як можна було б сподіватися, не переходять від 
одного до іншого члена спільноти. Це відбувається так, ніби сама спільнота виокремлює 
з себе що раз то іншого індивіда, про якого йтиме мова. А в міру прочитання повісті, ви-
являється, що ці особистості займають по відношенню до подій про які йде мова, щораз 
дальші, повністю протилежні позиції від цього ідеального «ми», яке в результаті залиша-
ється повною абстракцією, міфом первинної спільноти.

В повісті «Зони» наратор вводить нас в ще один момент – Аркадію спільноти. В 
цьому творі згадана Аркадія вміщена в період юнацького життя героїв. Спільнота роз-
падається, як тільки друзі вступають в суспільне життя і починають ідентифікувати себе 
як суспільні мікрогрупи з протилежними суперечливими спрямуваннями. Кінець Арка-
дії автор пояснює в плані життя особистості і мікросуспільства, як наслідок переходу у 
«зріле» життя.

 У повісті «Стан невагомості» ця схема накладається автором на останні двісті ро-
ків історії Європи. Треба також відзначити, що це єдина повість, де автор так глибоко 
звертається до історії. Наратор «Стану невагомості» втілюється в дитину, яка не дуже 
переймається плином біологічного часу і сміливо мандрує через епохи. Мандрівку герой 
розпочинає від сімдесятих років ХVIII століття, і мандрує крізь час аж до ХХ століття. 
Ця біографія, що обіймає двісті років, не випадково розпочинається у ХVIII столітті.

Ось як пояснює сам Кусьневич появу історичного факту у своїй повісті. «ХVIII сто-
ліття найбільше мені б відповідало. Століття, яке ще мало багато відкритих кордонів для 
добра і зла. ХІХ століття було вже тісне та міщанське. Вже за Наполеона, після його ко-
ронації, розпочинається вже це міщанське століття: облуда, звичаєва прудерія, заборони 
зі всіх сторін, і в моді, і в літературі. Широчінь горизонтів ХVIII століття манила б мене. 
Багато професійних дипломатів, а також генералів, командуючих – це були як артисти, 
що грали в різних театрах. Його шанобливість народжений у Венеції, чи взагалі десь в 
Італії (…), така людина опинялася десь наприклад у дворі Фридерика Великого і була 
пруським дипломатом. А потім, якимось чином – опинялася у дворі Єлизавети Петрівни 
в Петербурзі. Ця людина займалася дипломатією професійно! Як артист! І ніхто не вва-
жав його зрадником»[14: 8].

Важко уявити собі у «Зонах» Аркадію європейської спільноти, Європи, якою прави-
ли династії монархів, Європу перед розвитком нової народної свідомості, де панували 
шовінізми ХІХ та ХХ століття, Європа. Яка повна роз’ятрених суспільних конфліктів, де 
не зупиняються погоні за грошовими заробітками. У ці давні часи наратор мусить ввести 
гнівну фрау Ренату, щоб опинитися разом з нею у міфічній спільноті. Спільноті, від якої 
все починається у житті людини, як стверджує сам наратор, і окремо від якої не вдасться 
прожити своє життя.

Як слушно зауважила Гелена Заворська, «в прозі Кусьневича реальність набирає по-
вної вартості, краси, смаку, змісту, тільки тоді, коли пройде, мине. Поразка, втрата, нере-
алізованість звільняють смуток» [15: 99], яким просякнуті мовчазні герої повістей, а це 
в свою чергу дає їм сили до пошуків нового, незвіданого кохання. В «Стані невагомості» 
наратор так про каже: «Щоб щось по справжньому покохати, думаю, треба цю річ, спра-
ву, особу, втратити, як Міцкевич, великий наш поет, про Литву, батьківщину, написав. 
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Втратити, а потім з мозолем в пам’яті цеглинка по цеглинці відбудовувати» [16: 299].
Так як роблять це герої повістей, повертаючись щоразу в пам’яті до днів свого ди-

тинства, втраченого раю, безтурботного життя. 
Прозова творчість Кусьневича, де внутрішній монолог буває головною, а не тільки 

допоміжною складовою частиною нарації, є цікавим зразком інтерпретації польської по-
вісті епохи постмодернізму. Можна тут також відшукати неявні висловлювання нарато-
ра. Кусьневич є майстром своєрідної техніки нарації, яка є специфічним типом вислов-
лювання, що пов’язує прихований зміст монологу героя зі словесно-образним шаром 
його психіки. 

Література

1. Kuśniewicz A. Z okolic geograficznych i duchowych/ A.Kuśniewicz// Polityka. – 1972. 
– Nr 23. – s. 43-56.

2. Kwiatkowski J. Między Freudem a Ukrainą/J.Kwiatkowski// Twórczość. – 1959. Nr 
1. – s. 121-124.

3.  Jarzębski J. Andrzej Kuśniewicz – historia Fausta/ Jerzy Jarzębski// Powieść jako 
autokreacja. – Kraków, 1984. – 445 s.

4. Wyka K. Ukraińskie dziedzictwo/ Kazimierz Wyka// Życie literackie. – 1956. – Nr46. 
– s. 67-70

5. Dujardin L. Monolog wewnętrzny/L. Dujardin// Słownik literatury polskiej XX wieku. 
– Wrocław: OSSOLINEUM, 1992. – 1435 s.

6. Kuśniewicz A. Stan nieważkości/ Andrzej Kuśniewicz. – Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, 1986. – 379 s.

7. Skwarczyńska S. Przemilczenie jako element struktury/ Stefania Skwarczyńska//Z 
teorii literatury cztery rozprawy. – Łódź: WUŁ, 1955. – 265 s.

8. Kuśniewicz A. Król Obojga Sycylij/ Andrzej Kuśniewicz . – Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, 1965. – 276 s.

9. Cieślikowska T. Sugestia jako zasada narracji/ Teresa Cieślikowska// Przegląd 
Humanistyczny. – 1984. – Nr 7/8. – s.53-61.

10. Jarzębski J. Andrzej Kuśniewicz – historia Fausta/ Jerzy Jarzębski// Powieść jako 
autokreacja. – Kraków, 1984. – 445 s.

11. Kuśniewicz A. Król Obojga Sycylij/ Andrzej Kuśniewicz . – Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, 1965. – 276 s.

12. Mencwel A. Jedność w różnorodności/ A. Mencwel// Współczesność. – 1971. Nr 18. 
– s. 43-52

13. Kuśniewicz A. Strefy/ Andrzej Kuśniewicz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
1972. – 286 s.

14. Kuśniewicz A.Nieśpieszna rozmowa/ Andrzej Kuśniewicz// Przegląd Humanistyczny. 
– 1987. – Nr 4/5. – s. 5-11.

15. Zaworska H. Tęsknota/ Helena Zaworska//Twórczość. – 1974. – Nr4. – s.97-103.
16. Kuśniewicz A. Stan nieważkości/ Andrzej Kuśniewicz. – Kraków: Wydawnictwo 

Literackie, 1986. – 379 s.



298

УДК 821.161.1.09
Кобзарь Е.Р. 

(Минск, Беларусь)

ЗвуКоСимвоЛиСтСКие уЗорЫ имени  
гЛавной героини в романе в. наБоКова «ЛоЛита»

Стаття присвячена розгляду фоносемантичного аспекту стилістики рома-
ну В. Набокова «Лоліта»: виявленню семантичних ореолів заголовного імені, його 
контекстуальної семантики.

Ключові слова: звукосемантика, звукосимволістські візерунки, анаграмування, се-
мантичний ореол.

Статья посвящена рассмотрению фоносемантического аспекта стилистики ро-
мана В. Набокова «Лолита»: выявлению семантических ореолов заглавного имени, его 
контекстуальной семантики.

Ключевые слова: звукосемантика, звукосимволистские узоры, анаграммирование, 
семантический ореол.

The article deals with phonosemantic aspect in V. Nabokov’s «Lolita»: detection of 
semantic aureoles of the title name, it’s contextual semantic.

Key words: phonosemantics, phonosymbolic patterns, anagram, semantic aureole.

В романе «Лолита», как и в других произведениях В. Набокова, поэтика имени под-
чиняется символистской концепции слова как единства формы и содержания, мерцания 
тайны сквозь словесную оболочку. В то же время процесс номинации позволяет гово-
рить об элементах эстетики акмеизма в идиостиле Набокова: первым поэтом, в пред-
ставлении акмеистов, явился Адам, устанавливающий имена всего сущего на земле, тем 
самым участвуя в сотворении мира. Таким образом, фигура писателя подобна теургу, со-
зидающему художественный космос. А космос, по всем канонам набоковской космого-
нии, начинается с имени, которое «слишком тесно вплетается в сокровеннейшую ткань 
книги, чтобы его можно было изменить» [1: 11– 12].

Материалом для плетения анаграмматических узоров имени героини, играющих 
роль «лирического обещания», служит графико-фонетическая сторона текста. «Первая 
маленькая звуковая пульсация Лолиты пробежала» в сознании героя задолго до вопло-
щения его «древней мечты». Глядя на резвящихся в городском парке школьниц, Гум-
берт различает внутренним слухом фонетический облик ещё неведомого ему имени: «Я 
растворился в солнечных пятнах, заменяя книжкой фиговый лист, между тем как ее 
русые локоны падали ей на поцарапанное колено, и древесная тень, которую я с нею 
делил, пульсировала и таяла на ее икре, сиявшей так близко от моей хамелеоновой 
щеки» [1: 29]. Так, в общем хоре детских голосов, постепенно выделяется мелодическая 
линия Лолиты, которая впоследствии получит должное образное и мотивное оформле-
ние. Аллитерационные вариации, образуемые созвучиями имени героини, сливаются в 
один звукосемантический лейтмотив, который несёт амбивалентную смысловую нагруз-
ку: поэтизации и сакрализации прозаического текста.
©  Кобзарь Е.Р., 2011
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С анаграмматическим узором Лолиты гармонирует имя Аннабеллы, как её предше-
ственницы: «А предшественницы-то у неё БЫЛИ? Как же – БЫЛИ… Больше скажу: и 
ЛоЛИты БЫ не оказалось никакой, есЛИ БЫ я не полюбил в одно далёкое лето одну из-
начальную девочку. В некотором княжестве у моря (почти как у По)» [1: 15]. Анаграм-
мирование имени Аннабель Ли сопровождается зеркальным повтором «фоносемантиче-
ских фаворитов» Набокова «ли» и «бы» как иероглифов антитез: «инобытие – бытие», 
«искусство – ремесленничество», «поэзия – проза». Таким образом, наблюдается тен-
денция автора к дополнительной кодировке и семанти зации языковых единиц, к поиску 
разнообразных способов визу аль ного изображения тайной мечты. Помимо образных ал-
люзий на стихотворение «Аннабель Ли», набоковед А.В. Леденёв отмечает преемствен-
ность фоностилевых приёмов Эдгара По: «Его <Гумберта> отношения с Лолитой «риф-
муются» с мотивно-тематическим комплексом и даже фонетическими особенностями 
творчества По… Более того, сама звуковая форма имени «предшественницы» Лолиты 
служит «путеводной нотой», музыкальной тональностью для изобилующего фонетиче-
скими эффектами текста» [2: 148].

Оригинал стихотворения пронизан аллитерациями на m, n, l, которые попытался со-
хранить в поэтическом переводе Константин Бальмонт, чтобы передать сомнамбуличе-
ское настроение первоисточника. В «Лолите» звукопись выполняет не только тониче-
скую, но и анаграмматическую функцию. Например, в одной из отсылок к поэме По: 
«На фоне неба со странной ясностью так выделялось её лицо, точно от него исходило 
собственное слабое сияние» [1: 22] – анаграммируется состояние сна, в котором пре-
бывает лирический герой:

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли:

И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли…

Карл Проффер усматривает в именах Лолита и Аннабель олакрез конечных графем, 
что свидетельствует о реинкарнации одного образа в другом спустя 24 года после смерти 
Аннабеллы на греческом острове Корфу: «…моя ривьерская любовь внимательно глянула 
на меня поверх тёмных очков … Четверть века, с тех пор прожитая мной, сузилась, 
образовала трепещущее острие и исчезла» [1: 53]. В этом эпизоде реализуется темати-
ческий комплекс набоковской прозы: возврат – память – палимпсест будущего на про-
шедшем, – получивший импульс ещё в первом романе.

Остров Корфу в свою очередь становится для Гумберта пристанищем на пути к дому, 
что ставит героя в один ряд с великими путешественниками античности: аргонавтами 
и Одиссеем. Прощаясь с Аннабеллой, автор анаграммирует имя богини мнемозины, 
персонифицирующей Память, словно обращаясь к читателю с просьбой запомнить этот 
момент: «Но эта мимозовая заросль, туман звёзд, озноб, огонь, медовая роса и моя 
мука остались со мной и эта девочка с наглаженными морем ногами и пламенным 
языком с той поры преследовала меня неотвязно…» [1: 23]. Добавляя в коллекцию вос-
поминаний образ Лолиты, Гумберт использует этот «мысленный снимок» в будущем для 
идентификации Лолиты. Именно Лолита возвращает Гумберту – правнуку двух Дор-
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сетских пасторов – не только «ривьерскую любовь», но и «солнце его младенчества». 
В лексеме «пастор» зашифрована набоковская формула «арлекинной природы слова»: 
«В тридцать лет он <отец> женился на англичанке, дочке АЛЬПиниста Джеромма, 
внучке двух Дорсетских пасторов, экспертов по замысловатым предметам: палеопе-
дологии и эоловым арфам» [1: 16]. Аллитерации на п, с, т, р, л, альпийская топонимика 
и перифразы с оттенком античности (эоловы арфы; палеопедология) десемантизируют 
слово, сближая его с французским «pastorale» («пастушеский, сельский») – и сквозь сим-
вол послушнического аскетизма начинает просвечивать пасторальный гедонизм.

Помимо идиллической тональности повествования, эксплуатация пасторальной ме-
тажанровой модели предполагает мифологизм, а в нашем случае – неомифологизм ав-
торского сознания, проливающий свет на нимфическую природу героини. Из всех нимф, 
населяющий мифический пантеон, Лолите ближе всего Лорелея – одна из Дев Рейна, 
которые прекрасным пением заманивали мореплавателей на скалы, как сирены в древ-
негреческой мифологии. От музы немецкой романтической поэзии Лолита приобрела 
первый слог-шажок вниз по нёбу, а романное пространство – «скалистые» координаты, 
начертанные ещё на Ривьере, но со смещением пространственно-временных понятий: 
«Мне бы хотелось, чтобы он <читатель> увидел эти пределы, 9 – 14, как зримые очер-
тания (зеркалистые отмели, алеющие скалы) очарованного острова, на котором во-
дятся эти мои нимфетки и который окружён широким туманным океаном» [1: 24].

В метафоре «туманного океана» слышится эхо фамилии героини – Haze (англ. «лёг-
кий туман, дымка»). Такие «туманные» намёки неоднократно мелькают на географиче-
ской и звукосемантической картах романа: «С трудом удалось уснуть на часок. Про-
снулся от бессмысленного и ужасно изнурительного соития с маленьким мохнатым, 
совершенно мне незнакомым гермафродитом. К тому времени было шесть часов 
утра, и мне вдруг пришло на ум, что, пожалуй, недурно приехать в лагерь раньше, чем 
условлено. Мне оставалось ещё около ста миль езды, а потом предстояло добираться 
до Туманных Гор и Брайсланда» [1: 144]. Хотя мотив туманности может получать иное 
контекстуальное наполнение и варьироваться от омута туманных глаз Лолиты: «…что у 
нее с глазами, подумал я, с этими большими серыми глазами, или мы оба погружены в 
один и тот же заколдованный ТУМан?» – до помутнения рассудка: «Теперь хочу убеди-
тельно попросить читателя не издеваться надо мной и над поМУТнением моего раз-
ума» [1: 157, 273]. И единственная незримая грань между ними – то «особое кривое зер-
кало», которое превращает уродин в ундин, неток в нимфеток, чудовищное в чудесное.

В звукосимволистский узор имени героини вплетается измышлённое Гумбертом 
«своенравное прозвание» – Кармен, Карменсита – призрак, проникший из одного роман-
ного лабиринта в другой, чтобы ввести в заблуждение наивного читателя и предсказать 
гибель Лолиты от руки Гумберта. Хотя в романе упоминается один из авторов Кармен 
(Мерри Мэй, Мэриланд), Набоков мог ориентироваться и на оперу Жоржа Бизе. Авто-
биографическому герою «Других берегов» вспоминается мотив ««Là-bas, là-bas, dans la 
montage <Туда, туда, скорее – в горы>», как пела Кармен в недавно слышанной опере» в 
тот момент, когда он решается на побег с Колетт [3: 86]. Путешествуя по маршруту Гум-
берта и Лолиты читатель «покорит» немало горных вершин, дорог и перевалов.

Но с фоносемантической точки зрения исследователю более интересным покажется 
поэтическое переложение новеллы Мериме – цикл Александра Блока «Кармен» (1914). 
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Его открывает стихотворение-увертюра, являющее очередной безупречный образец «ис-
текания реальности из звука»: последовательное нанизывание фоностем кр, мн, ст фор-
мируют фонетическую фактуру имени Карменсита и создают соответствующую атмос-
феру «предчувствия»:

Как океан меняет цвет,
Когда в нагромождённой туче

Вдруг полыхнёт мигнувший свет,-
Так сердце под грозой певучей

Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слёзы счастья душат грудь

Перед явленьем Карменситы [4: 420].

Кроме того родственность Лолиты и блоковской героини подтверждается суффиксом 
«ита» со всей его «латинской нежностью» и следующим лирическим фрагментом:

Есть демон утра. Дымно-светел он,
Золотокудрый и счастливый.

Как небо, синь струящийся хитон,
Весь – перламутра преливы.

Но как ночною тьмой сквозит лазурь,
Так это лик сквозит порой ужасным,
И золото кудрей – червонно-красным,

И голос – рокотом забытых бурь [4: 421].

В нём содержится квинтэссенция нимфической, «не человеческой» сущности геро-
ини – превращение прекрасного ангела в «маленького смертоносного демона». В этой 
«двойственной природе» сокрыт источник вдохновения Гумберта, создающего «лири-
ческое произведение» о Лолите-Карменсите. Лирический компонент является финаль-
ным штрихом, объединяющим эти имена, ведь Carmen в переводе с латинского означает 
«стих, песня».

Несмотря на то, что образ Лолиты написан в соавторстве с Вивиан Дамор-Блок, по 
всем законам набоковской прозы «надо всем и несмотря ни на что» должен значится 
авторский вензель. Помимо анаграммных вариаций Вивиан Дамор-Блок, Ванесса ванн 
Несс, Миранда Виола, в романе присутствует изящный намёк на «сиринский текст», со-
крытый в топосе лиловой Гумбрии. Так, английский эквивалент лексем «сиреневый» 
и «сирень» – lilac – образует не только оттеночное, но и фонетическое созвучие псев-
донима Набокова и топонима «магической географии». Линию лирических ассоциаций 
можно дополнить и букетом дивных лилий, на фоне которых дивная Лолита впервые 
является Гумберту. Интересно, что в английском наблюдается парономазия «цветочная»: 
lilac и lily, а в русском – цветовая: лилового и лилейного. Но подобные «ослепительные 
совпадения» надлежит рассматривать в контексте цветосимволизма, что открывает но-
вые грани для исследований.
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две БеднЫх девочКи: «ЛоЛита» в. в. наБоКова  
и «КротКаЯ» ф. м. доСтоевСКого

Стаття присвячена порівняльному аналізу роману Набокова «Лоліта» та повісті 
Достоєвського «Кротка». Незважаючи на заперечення Набоковим впливу попередника, 
зв’язок двох творів безперечний: він проявляється як у постановці проблеми, так і в її 
рішенні, а також у побудові системи образів, характеристиці персонажів (у тому чис-
лі, самохарактеристиці), підборі деталей, на рівні поетики.

Ключові слова: Набоков, Достоєвський, художній образ, інтертекстуальні зв’язки, 
порівняльний аналіз.

Статья посвящена сравнительному анализу романа Набокова «Лолита» и повести 
Достоевского «Кроткая». Несмотря на отрицание Набоковым влияния предшественни-
ка, связь произведений очевидна: она проявляется как в постановке проблемы, так и в ее 
решении, а также в построении системы образов, характеристике персонажей (в том 
числе, самохарактеристике), подборе деталей, на уровне поэтики.

Ключевые слова: Набоков, Достоевский, художественный образ, интертекстуаль-
ные связи, сравнительный анализ.

The article deals with comparative analysis of Nabokov’s novel “Lolita” and Dostoevsky’s 
novel “A Gentle Creature”. Despite Nabokov’s rejection of predecessor’s influence connection 
of two creative works is obvious: it is apparent in the statement of the problem and its decision, 
in images structure, characteristic of characters (including self-characteristics), selection of 
details, on the level of poetics.

Key words: Nabokov, Dostoevsky, image, intertextual connections, comparative 
analysis.
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Какое сделал я дурное дело…
В. Набоков

«Там, где видели одну мысль, он умел найти и нащупать две мысли, раздвоение; там, 
где видели одно качество, он вскрывал в нем наличность и другого, противоположно-
го качества. Все, что казалось простым, в его мире стало сложным и многосоставным. 
В каждом голосе он умел слышать два спорящих голоса… он воспринимал глубокую 
двусмысленность и многосмысленность каждого явления» [1: 41] – прочитав эти суж-
дения, любой набоковед немедленно согласится с ними и тотчас приведет множество 
примеров из текстов Набокова, иллюстрирующих «многосоставность», «многоголосие» 
и неминуемое «раздвоение». Но набоковед явно будет смущен, если узнает, что данная 
цитата взята из хрестоматийной работы М. Бахтина, посвященной творчеству главного 
литературного «врага» Набокова – Ф. Достоевскому.

Набоков в своих публичных выступлениях и литературоведческих работах всегда 
отзывался о Достоевском как о посредственном писателе, нещадно ругал его за претен-
циозность, неврастению и психологическую недостоверность, банальности, журналист-
ский оттенок прозы.

Однако раннее стихотворение Набокова о Достоевском гласит, что «в своем проро-
ческом бреду / он век наш бедственный наметил» [2: 511], и это замечание обронено 
совсем не случайно. Несмотря на всю оригинальность, боязнь банальности и пошлости, 
Набоков в своем творчестве шел по тропе художника нового века, протоптанной вели-
ким предшественником. Параллель Набоков – Достоевский, как указывает А. Злочев-
ская, «являет собой сложное взаимодействие двух творческих систем, в основе которого 
лежит логика «следования — отталкивания» [3: 71].

Тема «Набоков и Достоевский» представлена в набоковедении достаточно обширно. 
В последнее время особенно актуальной стала проблема интертекстуальных связей, по-
этому такие исследователи, как А. Долинин, А. Злочевская, О. Меерсон, Н. Наседкин, 
Е. Осокина и многие другие, в своих работах интерпретируют произведения Набокова 
в соотнесении с поэтикой Достоевского. Достоевский отражается во множестве кривых 
зеркал, расставленных Набоковым на страницах романов. По мнению, Л. Сараскиной, 
«неразрешимая загадка ненависти к Достоевскому коренилась в непостижимой для са-
мого Набокова тайне непризнаваемого и нестерпимого родства» [4: 570].

А. Злочевская указывает на неожиданную параллель между Гумбертом Гумбертом и 
героем повести Достоевского «Кроткая»: «Процесс самопостижения, в нравственно-пси-
хологическом плане, у обоих героев развивается, по существу, синхронно: от эгоистиче-
ского ослепления страстью к своим юным избранницам… через страшное прозрение, 
когда «пелена вдруг упала» и оба героя с ужасом понимают свою вину, — к трагическому 
катарсису, пережив который, оба приходят к постижению вечной истины любви» [3: 86].

Цель нашей статьи – расширить и углубить анализ романа Набокова «Лолита» в кон-
тексте повести Достоевского «Кроткая».

Подзаголовок романа «Лолита» – «Исповедь светлокожего вдовца» – заставляет чи-
тателя находиться в напряжении и в ожидании смерти жены Гумберта, Шарлоты Гейз. 
Откровения Гумберта в своем дневнике, его неудачные поползновения в сторону Лоли-
ты завершаются чрезвычайно удачно: вдовство героя становится переломным моментом 
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сюжета и знаменует начало новой жизни для обоих героев. В заметках к своей пове-
сти Достоевский также умышленно делает своего героя вдовцом, а его невесту сиротой: 
«Вдовец, 1-я жена умерла. Нашел и выбрал сиротку нарочно, чтобы было спокойнее» [5: 
519]. Сиротство зависимой девушки становится поводом для гордости и необходимым 
условием для героев Достоевского и Набокова.

Также оба писателя, скорее всего, предполагали логичную развязку своих сюжетов: 
убийство героем героини по причине ревности. Заметки Достоевского начинаются с 
фразы: «После библии зарезал (тип подпольный, не перенесший ревности)» [5: 519], но 
автор резко изменяет задуманный план. Не героиня оказывается под прицелом героя, а 
с точностью до наоборот: «Она смотрела прямо на меня, мне в глаза, и револьвер уже 
был у моего виска» [6: 484]. В результате гибнет все-таки героиня, ее падение из окна с 
образом в руках – отправная точка Достоевского, реальный случай, в свое время пора- 
зивший писателя. Набоков приводит Гумберта, снедаемого местью и ревностью, в дом к 
беглянке Лолите, постоянно напоминая, что Гумберт вооружен. К концу главы читатель 
совершенно запутан лукавой мистификацией Гумберта: «Затем он вытащил пистолет... 
то есть, читатель ждет, может быть, от меня дурацкого книжного поступка. Мне же и в 
голову не могло это прийти» [7: 434].

Как отмечает Л. Гроссман, «Достоевский пренебрегает каноническим сюжетным 
ударением в конце и смело начинает с трагической развязки: «муж, у которого лежит 
на столе жена-самоубийца», старается осмыслить случившееся. Концовка, ставшая за-
чином, определяет кольцевое строение повести… Повороты витой линии удаляются все 
более от точки ее отправления, но развернувшаяся пружина внезапно сжимается к ис-
ходному центру, так что развязка – конец спирали – располагается как раз над ее началом 
– вступлением к рассказу» [8: 487].

Набоков пользуется тем же приемом: в предисловии под именем Джона Рэя он со-
общает, что ни Лолиты, ни Гумберта уже нет в живых: «Сам «Гумберт Гумберт» умер 
в тюрьме, от закупорки сердечной аорты… Жена «Ричарда Скиллера» умерла от родов, 
разрешившись мертвой девочкой» [7: 144–145]. А. Люксембург комментирует само имя 
Гумберта Гумберта как игру иноязычных омонимов «ombre of an hombre» – «тень че-
ловека», ведь к моменту опубликования своей книги повествователь уже мертв [9: 12]. 
Заключительные слова романа утверждают мысль автора о единении Гумберта и Лолиты 
и их вечном бессмертии в единой сфере – сфере искусства: «И это – единственное бес-
смертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита» [7: 463].

«Лолита» не вызвала бы такого скандала и порицания общественности, если бы не 
значительная разница в возрасте героев и столь юный возраст главной героини. Герою 
повести Достоевского «нравились» разные мысли: «…Например, что мне сорок один, 
а ей только что шестнадцать. Это меня пленяло, это ощущение неравенства, очень сла-
достно это, очень сладостно» [6: 473]. Гумберт Гумберт, исследователь нимфеточной 
сладости, абсолютно уверен, что «ввиду примата времени в этом колдовском деле, на-
учный работник должен быть готов принять во внимание, что необходима разница в не-
сколько лет (я бы сказал, не менее десяти, но обычно в тридцать или сорок – и до девяно-
ста в немногих известных случаях) между девочкой и мужчиной для того, чтобы тот мог 
подпасть под чары нимфетки» [7: 156].
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Герой Достоевского постоянно подчеркивает детскость своей жены: «Она быстро и с 
большим любопытством, в котором, впрочем, было много детского, посмотрела на меня» 
[6: 468]. Герой любуется ее искренностью – но сам остается непреклонным: «Главное, 
она с самого начала, как ни крепилась, а бросилась ко мне с любовью… рассказывала 
своим лепетом (очаровательным лепетом невинности!) всё свое детство… Но я всё это 
упоение тут же обдал сразу холодной водой» [7: 473].

В отношениях героев Достоевского с самого начала воцаряется холод и молчание. 
Герой поймет только потом, как его «кроткая» хотела любить, «искала любить», насколь-
ко пылкой и сильной натурой она была. Напротив, герой всяческими силами пытается 
умерить ее пыл, следуя своему собственному особому принципу воспитания: «Вот в том-
то и была моя идея. На восторги я отвечал молчанием, благосклонным, конечно... но всё 
же она быстро увидала, что мы разница и что я – загадка… Я мастер молча говорить, я 
всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые трагедии молча» [6: 474].

В восприятии Гумберта молчание лучше слов; совместное путешествие по Америке 
часто проводится в молчании: «Мы алчно поглощали эти бесконечные шоссе; в упоен-
ном молчании мы скользили по их черному, бальному лоску» [7: 296]. Это молчание 
– возможность недолго передохнуть от болтовни вдруг притихшей «дочурки»; при этом 
героя мало занимают мысли девочки.

Гумберт, как и герой Достоевского, специально выбирает молчание как линию по-
ведения, тактику обхождения с падчерицей. Только впоследствии Гумберт осмеливается 
признаться себе, «извиваясь как червь и заклиная былое», что просто «взял в привычку 
не обращать внимания на состояние Лолиты, дабы не расстраивать подлого Гумберта» 
[7: 440].

Герой Достоевского будет удивляться после, что «эта шестнадцатилетняя» нахватала 
о нем «подробностей от подлых людей и думала, что всё знает»; сам герой понимает, 
что «сокровенное между тем оставалось лишь в груди этого человека!» [6: 474]. И тут 
герой прозревает и осознает всю ошибочность своего поведения, нелепость постоянного 
молчания, своей душевной немоты: «Я всё молчал, и особенно, особенно с ней молчал, 
до самого вчерашнего дня, – почему молчал?» [7: 474].

Так и Гумберт Гумберт будет исповедоваться в уже опустевшей машине, выплески-
вая все, что не было сказано вовремя, проклиная себя за животную похоть, за неуме-
ние дать бедной девочке каплю человеческого чувства: «Я любил тебя… Я был жесток, 
низок, все что угодно, mais je t’aimais, je t’aimais! И бывали минуты, когда я знал, что 
именно ты чувствуешь, и неимоверно страдал от этого, детеныш мой, Лолиточка моя, 
храбрая Долли Скиллер...» [7: 438]. Светлая сторона Гумберта, Гумберт Кроткий, Гум-
берт Смиренный с «огромным напряженным сердцем», до безумия любит бессмертную 
душу девочки, но темная сторона его, Гумберт Мурлыка, Гумберт Выворотень, мясник 
Гумберт, потакает только своим плотским утехам, «чашечке, полной блошек». До самого 
момента побега девочки Гумберт будет таить свои чувства под непроницаемой маской 
монстра, и неудивительно, что в искалеченной душе маленькой сиротки Долли он на-
всегда останется лишь «пятиногим чудовищем». Хотя столько раз Гумберт был близок 
к тому, «чтобы пасть к ее дорогим ногам и изойти человеческими слезами» – и только 
бездна «расчетливой похоти» могла удержать его от этого проявления истинных чувств.
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У героя Достоевского также наступает позднее прозрение, пелена падает с глаз, и 
он пытается поправить ситуацию, нарушить воцарившееся ледяное молчание – но тем 
самым лишь пугает кроткую и укрепляет ее в решении покончить с собой: «…Я цело-
вал ее ноги в упоении и в счастье. Да, в счастье, безмерном и бесконечном, и это при 
понимании-то всего безвыходного моего отчаяния!.. Наступала истерика, я это видел, 
руки ее вздрагивали, – я об этом не думал и всё бормотал ей, что я ее люблю, что я не 
встану, «дай мне целовать твое платье... так всю жизнь на тебя молиться...» [6: 493].

И Гумберт, и герой Достоевского, несмотря на постоянное самобичевание, изобра-
жают себя чувствительными и любящими, но непонятыми душами. Герой Достоевского 
взывает к разуму и чувствам кроткой, по его мнению, она должна быть, по крайней мере, 
благодарной ему: «О, из какой грязи я тогда ее вытащил! Ведь должна же она была это 
понимать, оценить мой поступок!» [6: 473], даже более того, герой выражает даже такое 
желание: «Я хотел бы, чтоб она стояла предо мной в мольбе за мои страдания – и я стоил 
того» [6: 474–475]. Герой предпочитает молчать и ничего не объяснять героине, так как 
«что ж бы она поняла? Шестнадцать-то лет, первая-то молодость, – да что могла она 
понять из моих оправданий, из моих страданий?» [7: 478]. В конце концов, ощущение 
собственной правоты, гордость за самого себя, «великодушнейшего из людей», заставит 
героя воскликнуть: «…Она виновата, она виновата!» [6: 478].

Гумберт, а впоследствии Куильти, будут перелагать всю инициативу и ответствен-
ность за содеянное на Лолиту. Гумберт утверждает: «…Это она меня совратила» [7: 277], 
Куильти вторит: «Это она заставила меня перевезти ее в более веселое прибежище» [7: 
455]. «Каким я был вдумчивым другом, каким страстным отцом, каким внимательным 
педиатром», – перечисляет Гумберт [7: 310]. Гумберт даже не пытается достучаться до 
сознания неблагодарной нимфетки и лишь досадует тому, что девочка так презрительно 
оглядывает его «лиловую и черную Гумбрию»: «Никогда не вибрировала она под моими 
перстами, и визгливый окрик («что ты, собственно говоря, делаешь?») был мне един-
ственной наградой за все старания ее растормошить. Чудесному миру, предлагаемому 
ей, моя дурочка предпочитала пошлейший фильм, приторнейший сироп» [7: 311].

Когда между героями Достоевского происходит ссора из-за денег, герой описывает 
ее так: «Она сидела на постели, смотрела в землю, щелкая правым носком по коврику 
(ее жест); дурная улыбка стояла на ее губах. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявил 
спокойно, что деньги мои, что я имею право смотреть на жизнь моими глазами, и – что 
когда я приглашал ее к себе в дом, то ведь ничего не скрыл от нее» [6: 479]. Герой край-
не гордится собственной сдержанностью, отсутствием эмоций, хладнокровностью тона. 
Героиню, ее истинные чувства, всю полноту ее презрения выдает улыбка – проблеск 
бунтарства. Эту улыбку герой называет «дурной», то есть глупой и неуместной, пред-
вещающей недоброе.

Впервые на лице кроткой появляется улыбка, когда герой вводит ее в дом: «Сначала 
спорила, ух как, а потом начала примолкать… и кроме того, я вдруг увидал улыбку, не-
доверчивую, молчаливую, нехорошую» [6: 475]. После объяснений из уст героя того, 
что великодушие молодежи дешево, а сам герой носит в душе «подвиг» великодушия, в 
душе кроткой навсегда поселяется недоверие и пренебрежение к нему.

Соблазненная (или соблазнившая?) Лолита никогда не улыбается Гумберту искренне, 
ее улыбка всегда злая, сонная, глупая, «дурная». Когда Гумберт везет «малютку» прочь 
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от отеля, он сначала с облегчением отмечает, что она улыбается; однако улыбающийся 
рот оказывается змеиным жалом: «Кретин! – проговорила она, сладко улыбаясь мне. – 
Гадина! Я была свеженькой маргариткой, и смотри, что ты сделал со мной» [7: 286].

В заключительных главах романа Гумберт наконец находит нужным отметить, что «у 
Лолиты была для чужих совершенно очаровательная улыбка, – мохнатое прищуривание 
глаз и милое, мечтательное сияние всех черт лица, – улыбка, которая ничего, конечно, не 
значила, но которая была так прекрасна, так самобытно нежна» [7: 439]. Описывая при-
роду улыбки Лолиты, ее умение играть этой улыбкой так, чтобы не смотреть на гостя, а 
держаться собственной «цветущей пустоты», Гумберт совершенно не считает важным 
ситуацию, которой вызвана эта улыбка и последующая смена эмоций: «улыбка Лолиты 
стала гаснуть, превратилась в оцепеневшую тень улыбки», когда отец и дочь затеяли у 
нее на глазах неуклюжую игру [7: 439].

Во время игры в теннис Гумберт впервые замечает, что девочка улыбнулась ему – 
«она улыбнулась мне!» [7: 385]. Наивный, он не подозревает, что жертва его давно ведет 
двойную игру и улыбается таинственному незнакомцу, наблюдающему за ней. Улыбка 
всегда появляется на лице Лолиты, когда она вспоминает о нем. Даже имя его настолько 
«сенсационное», что когда Лолита через несколько лет говорит об этом, то все еще не 
верит в свою связь с ним и улыбается «лукаво и грустно» [7: 424].

Гумберт, прибывший к Лолите, повзрослевшей, «с чужим ребенком под сердцем», 
надеясь узнать имя соперника, снова натыкается на улыбку, которая почти не сходит с 
лица девушки во время разговора: «Погрузилась в воспоминания. Дело в том, что он 
видел насквозь (с улыбкой), все и всех, потому что он не был как я или она, а был гений» 
[7: 428]. Эта улыбка так не похожа на выражение лица Лолиты при виде Гумберта на 
пороге ее дома: «Входи, – сказала она с веселой силой… Долли Скиллер попыталась, 
поскольку могла, распластаться... и мгновение так стояла, распятая, глядя вниз, улыбаясь 
порогу» [7: 422]. Наконец, последняя улыбка, которую суждено увидеть Гумберту на 
лице Лолиты, сопровождает ее последний и окончательный отказ: «Нет, – ответила она, 
улыбаясь. – Нет» [7: 434].

Герой Достоевского начинает понимать слишком поздно, что кроткая согласилась 
пойти за него лишь от безысходности, что, выбери она другого, он не заставил бы ее 
так страдать морально: «Знаете, ведь у ней, когда она тогда у ворот стояла задумавшись, 
чтоб сказать мне «да»… у ней могла быть даже такая мысль: «Если уж несчастье и там 
и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, то есть толстого лавочника, пусть 
поскорей убьет пьяный до смерти!» [6: 472].

Лолита будет рассказывать Гумберту, что Куильти «был совершенный монстр в по-
ловом отношении, и его друзья были его рабами», о том, что на своем ранчо он заставлял 
ее проделывать «странные, поганые, фантастические вещи»; Лолита даже не пытается 
подобрать слова, чтобы описать все эти «гадости», только делает неопределенный жест 
рукой и издает сдавленный крик – отказывается «подробнее объяснить в присутствии ре-
бенка, которого несла» [7: 429–430]. Тем не менее, девочка предпочла сбежать к Куильти, 
так как Гумберт в ее глазах был еще большим чудовищем.

Более всего героев Достоевского и Набокова поражает внезапное открытие: их жерт-
вы, их кроткие подопечные оказываются мыслящими существами, имеют собственный 
голос и могут прекрасно существовать и рассуждать независимо от своих покровителей. 
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Герой Достоевского удивляется, прислушиваясь к разговору девушки и своего соперни-
ка: «И откуда, думал я, пораженный, откуда эта наивная, эта кроткая, эта малословесная 
знает всё это?.. И сколько было блеска в ее словах и маленьких словечках; какая острота 
в быстрых ответах, какая правда в ее осуждении! И в то же время столько девического 
почти простодушия…» [6: 482].

Гумберт будет потрясен не менее, когда услышит, как Лолита говорит необыкновен-
но спокойно и серьезно: «Знаешь, ужасно в смерти то, что человек совсем предоставлен 
самому себе» [7: 437]. Это откровение настолько шокирует Гумберта, что еще долго он, 
перемещаясь на «ватных» ногах, говорит себе, что ровно ничего не знает о происходив-
шем в головке у девочки, и что, «может быть, где-то, за невыносимыми подростковыми 
штампами, в ней есть и цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца, – дымчатая обворожи-
тельная область» [9: 437]. Единственное, что понятно в этот момент для Гумберта, – то, 
что доступ в эту область ему запрещен. Гумберт и Лолита живут «в обособленном мире 
абсолютного зла» и не могут говорить об отвлеченных предметах и материях.

И герой Достоевского, и герой Набокова чувствуют невыносимую боль от потери 
возлюбленной. Поразительно, что герой Достоевского ощущает окончательный разрыв 
и боль утраты не в момент физической смерти кроткой, а в момент, когда она наводит 
на него револьвер: «Для чего же принимал смерть? А я спрошу: на что мне была жизнь 
после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом?» [8: 484]. Также и 
Гумберт, совершив убийство, отомстив за оскверненную тень обожаемого им существа, 
чувствует «пронзительно-безнадежный ужас» совсем не из-за того, что Лолиты нет ря-
дом с ним, а из-за того, что голоса ее больше нет в хоре играющих детей. Самое горькое 
для героя Достоевского – утрата маленькой кроткой девочки, которая так доверчиво во-
шла в дом ростовщика, осенив его своим тихим присутствием. Самая горькая утрата 
Гумберта – потеря маленькой Долорес с детскими ключицами, обезьяньей проворно-
стью, наполненной яблочной сладостью.

Таким образом, некоторые художественные детали в романе Набокова «Лолита» и 
повести Достоевского «Кроткая» позволяют говорить об определенном сходстве. Это 
тактика поведения героев по отношению к героиням, гнетущее молчание, холодность, 
отчуждение, возвышение героев, от лица которых ведется повествование, над своими 
более простодушными и по-детски неопытными подругами. Эмоции героинь, особенно 
эмоции радости, улыбки, в обоих произведениях часто имеют общую природу возник-
новения. Появление соперника и отношение к нему повествователей схоже и у Досто-
евского, и у Набокова: оба героя не понимают своих бунтующих подопечных и склонны 
во всем обвинять противника, неизменно ставя себя на голову выше последнего. Несмо-
тря на все расхождения, обусловленные своеобразием сюжета и системы образов, на-
блюдается следование Набокова за классиком предшествующего столетия, и могут быть 
выявлены интертекстуальные связи произведений. В обоих произведениях ставится и 
решается проблема свободы и несвободы личности, нравственного выбора. 
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піСнЯ СамотнЬого СерцЯ...

У статті розкривається трагічна життєва доля класика української літерату-
ри – Ольги Юліанівни Кобилянської. Проводиться паралель між її життєвим і творчим 
шляхом на прикладі конкретних літературних творів письменниці.

Ключові слова: фемінізм, сцена, жіноче питання, жіночий рух, новела, повість, са-
мотність.

В статье раскрывается трагический жизненный путь классика украинской 
литературы – Ольги Юлиановны Кобылянской. Проводится параллель между её твор-
ческим и жизненными путями на примере конкретных литературных произведений 
писательницы.

Ключевые слова: феминизм, сцена, женский вопрос, женское движение, новелла, 
повесть, одиночество.

The article deals with the tragic life of a famous ukrainian author O. Kobylyanskya.
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«Я не була ніколи щасливою. Найкращі хвилини для мене були, коли я писала свої 
твори та закінчувала їх. Я любила свої мрії, гори, зіркове небо та землю, і осінь».

(О. Кобилянська)

Від самого народження Ольга знаходилася серед великої кількості людей. У її батьків 
вже були два хлопчики – шестирічний Максиміліан, чотирирічний Юліан та дворічна ді-
вчинка Євгенія. Її батько, Юліан Кобилянський був винятковою людиною – мав прекрас-
не сопрано та музичний слух. мати, в дівоцтві – Марія Вернер, заради чоловіка вивчила 
українську мову, хоча в її родині розмовляли лише польською.

З 13 років Ольга почала писати вірші німецькою мовою. Це була її третя рідна мова. 
«Чогось мені не вистачало в душі. Чимось вона була часом сповнена, часами сповнена 
сумом...». Саме ця туга і сум виявлялися у її віршах того періоду.

Завдяки вчительці, пані Міллер, Кобилянська відчула справжній смак до навчання, у 
неї прокинулась жага «до пізнання усіх наук», однак освіта Ольги, як і її старшої сестри, 
закінчилась чотирма класами. Освіта коштувала грошей, а їх у родині не вистачало.

Дівчина надзвичайно закохалася у театр та сцену, але це бажання не знайшло відкли-
ку у рідних. Тільки записувати свої думки та мрії до щоденника їй ніхто не міг заборони-
ти. «Мабуть, я щось дуже... величне хотіла створити, щось, що було лише незвичайним, 
великим-великим людям дозволено. А я, я така, неосвічена».

Все змінилося, коли відбулося знайомство з Софією Окуневською, донькою лікаря, 
яка в подальшому стала першою жінкою у західній Україні, що отримала вищу освіту та 
мала професію лікаря. «Від неї пішло то світло, за яким я так тужила, невиразно мріяла. 
Вона заговорила до мене українською мовою, переконуючи мене, що мені треба писати 
не по-німецьки, а для свого народу – по-українськи, навчила фонетикою писати, надава-
ла українських книжок, стала моєю подругою» [1].

Крім того, Кобилянська захоплюється модними на той час ідеями фемінізму. знайо-
миться з основоположницею жіночого руху в Україні Наталею Кобринською. Усвідом-
люючи нові ідеї рівності між чоловіком та жінкою і справедливості, Ольга з подивом по-
мічала, наскільки вони близькі до її власних думок: «У мене серце розривається, коли я 
думаю про те, як послідовно робиться все, щоб знищити мої здібності. Бувають хвилини, 
бувають години, коли мені здається, що я втрачаю розум. Я змушена відкласти усю духо-
вну роботу і ніби служниця, готувати, мести, прати... Що ж з мене вийде? Служниця! Я 
не хочу бути служницею...» (з власного щоденника О. Кобилянської.

Ідеї фемінізму захоплювали Кобилянську недовго, молода жінка швидко прийшла до 
розуміння того, що жіноче питання – лише частина невичерпного горя та несправедли-
вості, що сповнюють цей світ. У 1895 р. у місті Маковею Ольга писала: «Для мене жіноче 
питання – точка, яку я пройшла, та віднині не буду навіть писати тенденційні новели, 
такого роду, як “Людина”». 

Все, що відбувалось навкруги, не залишало її байдужою, емоції та творче натхнення 
постійно потребували виходу: «Я писала, коли кохала, писала, коли терпіла, писала, коли 
не знаходила задоволення своїх особистих бажань зовні, коли бачила несправедливість, 
яку чинили людям, звірятам, птахам...».

Кобилянська закохувалась часто і відчайдушно, але справжнім почуттям став брат 
Н. Кобринської, студент-медик Євгеній Озаркевич. Вони зустрічалися, коли він (Геня, 
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як його ніжно називала Ольга) приїжджав у батьківський будинок на канікули. Однак 
у плани молодого, талановитого медика сімейне щастя зовсім не входило і це почуття 
поволі згасало. Своїми почуттями дівчина ділилася тільки з щоденником – скільки сліз 
вона пролила, думаючи про коханого: «Мій світ – це мій столик з книжками, і це все...».

Йшов час і серце потребувало кохання. Ще одним серйозним захопленням О. Коби-
лянської став німець Ернст Зеглер. Ользі здавалось, що вони розуміють один одного з 
півслова, але... лише здавалось. І ці відношення закінчились нічим. «У моєму житті не-
часто присутня радість... Чому жоден чоловік не кохає мене довгий час? Чому я для всіх 
лише “товариш”?» (з щоденника О.К.)

Остання спроба мати нормальне жіноче щастя знову закінчилася невдачею. Життя з 
талановитою, сильною, розумною жінкою під силу не багатьом чоловікам. Не вдалося це 
і Й. Маковею, якому Ольга написала надзвичайно відвертого і щирого листа, а він поїхав 
і невдовзі одружився.

А Ольга так і не вийшла заміж.
Життя Ольги становилося все більш тяжким, лише за письмовим столом вона зна-

ходила втіху: «... мої думки і почуття сповнені вічним сумом? Чому я винна? Коли б ви 
могли заглянути в моє серце... Чому не маю спокою? Чому мене оминає веселе буття 
людське? Моя туга ніколи не втихомириться, я страждаю, як романтики страждають».

Кобилянській було дароване довге життя, вона пережила всіх своїх близьких і рід-
них:

1906 р. – помирає мати,
1909 р. – молодший найулюбленіший брат Василій, який прожив лише 32 роки. Саме 

йому Кобилянська присвятила повість «Через кадку», де він став прототипом Нестора 
Обринського – одного з героїв повісті. Батько, сестра, брати... Поряд залишилась лише 
самотність.

У 1926 р. Ольга закінчила повість «Ангел черни», що стала останньою її серйозною 
роботою. Після цього твору було написано лише декілька невеликих новел.

21 березня 1942 р. Ольга Юліанівна Кобилянська померла, відправившись в останній 
шлях назустріч коханим і рідним.

На останок хай прозвучать рядки з листа Л. Українки О. Кобилянській, які стануть 
органічним підсумком даної роботи: «Цвіт папороті... тільки на деякий час прив’яне, а 
потім знову розквітне, як прийде та чарівна мить, коли дух виявляє свою силу посеред 
темної ночі, коли квітка-полум’я підіймається раптом від землі вгору, до неба, у невідо-
мий простір...».
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«ЗЛато СЛово». проБЛемЫ Современной поЭЗии

В статті розглядається друга книга серії «Бібліотеки міжнародного альманаху 
«Славянские колокола», яка була видана восени 2010 року. «Злато слово» містить ви-
брані віршовані твори авторів і дозволяє побачити спорідненість літератур України, 
Росії, Білорусії та інших країн пострадянського простору.

Ключові слова: поезія, слов’янський, альманах.
В статье рассматривается вторая книга серии «Библиотека международного аль-

манаха «Славянские колокола», которая была издана осенью 2010 года. «Злато Слово» 
включает в себя избранные стихотворные произведения авторов и позволяет увидеть 
родственность литератур Украины, России, Белоруссии и других стран постсоветско-
го пространства.

Ключевые слова: поэзия, славянский, альманах. 
The article deals with the 2nd book of “The library of international anthology ”Slavic 

bells” published in 2010. “Golden word” contains selected poems and shows how close the 
literatures of Ukraine, Byelorussia, Russia and of other countries the former members of the 
USSR are. 

Key words: poetry, Slavic, anthology.

 В 2010 году в донецком издательстве «Каштан» был издан альманах поэзии «Злато 
слово», посвященный 825-летию поэмы «Слово о полку Игореве». Это уже вторая книга 
серии «Библиотека международного альманаха «Славянские колокола». В нее включены 
избранные стихотворные произведения авторов, знакомых читателям по книге «Злато 
стремя» и широкий круг новых лиц, мастеров поэтического слова Донбасса, Киева, Кры-
ма, Сиверщины, центрально–черноземной зоны России, белорусского Полесья и Латвии. 
Географическое, тематическое и стилистическое разнообразие представленного матери-
ала позволяет увидеть то, ради чего и создавался альманах – родственные литературные 
истоки, исходящие из бессмертного «Слова о полку Игореве». Нет сомнений в том, что 
книга вызовет большой читательский интерес у людей всех возрастов и будет полезной 
при изучении литературы родного края, так как каждый из авторов этого сборника внес 
свой вклад в создание «Злата слова».

В год 825-летия «Слова о полку Игореве» в рамках международного фестиваля лите-
ратуры и искусства, посвященного этой дате, были проведены праздники слова, конфе-
ренции, семинары, международные встречи, изданы книги. Все, что связанно со «Сло-
вом о полку Игореве», в том числе и поэтический альманах «Злато Слово», поддержано 
и одобрено наисвятейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, и Президен-
том Украины Виктором Федоровичем Януковичем.

Выдающемуся произведению средневековой русской словесности – «Слову о полку 
Игореве» присущи не только богатый образный ряд, насыщенная поэтическая символи-
©  Ковальская Н.В., 2011
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ка, удивительный синтаксис и словоупотребление, острые суждения автора об укладе 
древнерусской жизни, но и правдолюбивый пафос, с которым он обращается к своим со-
временникам и потомкам. Самое ценное для нас, славян, древнерусский поэт сумел вы-
разить, восхваляя братскую взаимопомощь, воспевая супружескую верность и любовь, 
осуждая родственные раздоры и стремление возвысится, призывая к объединению для 
защиты родных земель.

Именно эти исконные славянские ценности: любовь, верность, правда, отвага, вза-
имовыручка, смелость – были и остаются нашими нравственными принципами и нор-
мами общественного поведения. И хотя древние русичи говорили на разных диалектах 
одного восточнославянского наречия, но общие корни, ценности и история накрепко свя-
зали три братских народа: украинский, русский и белорусский.

Прежде всего, хочется обратить внимание на состав участников альманаха. Он дей-
ствительно обширен. Инициатору издания книги, объединившей литераторов Донбасса, 
Сиверщины и Полесья, поэту Николаю Кудрасову удалось собрать 95 авторов из различ-
ных областей и стран. Россию представляют: Юрий Сбитнев, Вениамин Саранских (яв-
ляется руководителем Международной литературной организации «Славянские колоко-
ла»), Наталья Демчева (перевела на русский язык «Кобзарь») и ряд других талантливых 
авторов. Авторы Беларуси Михась Башлаков, Михаил Поздняков, Андрей Тявловский, 
Микола Шабович, Нина Шклярава (перевела на белорусский язык «Слово о полку Иго-
реве») и другие достойно представляют свою страну. Стихи латвииских поэтов Ольги 
Орс, Петра Антропова, Игоря Богдановича, Евгения Шешолина, Александра Якимова 
достойно дополняют «Злато Слово». Украина представлена такими авторами как Иван 
Костыря, Николай Анциферов, Василь Стус, Павел Беспощадный, Борис Белаш, Елена 
Лаврентьева, Егор Гончаров, Леонид Талалай, Иван Нечипорук … Большая часть авто-
ров – 35 – проживают в Донбассе. Тех, кто имеет с Донбассом кровную или духовную 
связь, значительно больше. И это не удивительно, потому что донецкие земли - это то 
самое Дикое Поле, ставшее родиной для славянских племен, кочевников, тех, кому была 
нужна воля, кто искал пути к Богу, восходя на Святые горы. Иван Костыря в «Думе о До-
нецком кряже» писал: «Привольные, неоглядные просторы Дикого поля, по которым в 
сивую старину, когда оно еще называлось просто дикой степью, а еще раньше либо Ски-
фией, либо Половецкой землей, из века в век свершалось великое кочевье разномолвных 
народов – ираноязычных киммерийцев, скифов, сарматов, германоязычных готов, азиат-
ских гуннов, тюркоязычных печенегов, хазар, торков, половцев, монголо-татар – и на ко-
торых разыгрывались немало исторических сражений, кровавых битв и мелких стычек, 
как промеж собой поначалу, так впоследствии и с русичами, исконными, от рождения, 
хозяевами этих беспредельных просторов…» [2: 14]. Именно здесь сражались храбрые 
русичи – воины князя Игоря за свою землю, свою веру, за свое слово. Нельзя не сказать, 
что на донецкой земле настолько сильно переплелись нации и народности, что нередко 
сложно сказать, кто ты по национальности. Об этом пишут многие авторы, но наиболее 
точно и емко эта тема раскрыта в стихотворении «Золотая Орда» Василия Бабанского. 
[1: 264]. И нельзя не согласится с тем, что видя боль, вражду и несправедливость «кро-
воточит славянское сердце …»

О Диком Поле пишут многие авторы: Николай Быхарев [1: 91], Сергей Волохов [1: 
94], Владимир Галиусов [1: 97], Николай Курдасов [1: 121], Виктория Полякова [1: 142], 
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Ирина Шевченко [1: 160], Микола Тютюнник [1: 193] … Только каждый из них пишет о 
своем Диком Поле и нередко в историческую привычность вольных степей вплетаются 
нотки совсем недавнего прошлого, а нередко и горького настоящего разъединенных на-
родов.

Поэтический альманах «Злато слово» наследует традиции древнерусского эпоса. Ху-
дожественные произведения, собранные в этой книге, настолько сильно переплетаются, 
дополняя друг друга, что нет сомнения в единых корнях слова этих братских народов. 
Тем, объединяющих различных авторов достаточно много. Это и тема любви, тема друж-
бы, тема труда… Но главная тема в представленном альманахе, конечно же, - тема слова. 
И многие авторы пытаются рассказать читателю насколько важно, емко и крылато для 
них слово. Ведь посредством слова можно выразить все то, что доступно взгляду и по-
нятно сердцу. Раскрытие этой темы позволяет поэтическому альманаху обрести свою 
художественную целостность. 

Данный альманах пытается обобщить русское слово зарубежья в единый монолит, 
свидетельствующий о том, что слово способно объединить людей и сохранить мысли, 
чувства, эмоции, раздумья и надежды, заставить прислушаться и понять. 

Если задаться целью найти общее в творчестве авторов, которые живут в странах, 
где русский не является государственным языком, то можно смело говорить о том, что 
многие из них являются составителями, редакторами, соавторами или издателями имен-
но русскоязычных сборников или альманахов. Например, «Русская поэзия Латгалии» [1: 
378], [1: 383], «Русская провинция» [1: 387]. Или являются лауреатами конкурсов, таких 
как «Музыка русского слова» [1: 379]. Ряд авторов альманаха «Злато Слово», прожива-
ющие в Украине, Белоруссии, Латвии являются членами Союза русских писателей [1: 
119], [1: 207], Союза писателей баталистов и маренистов России [1: 243]. 

Так чем же является русское слово для авторов данного поэтического альманаха? 
Вне всякого сомнения – это мост над пропастью, разъединившей некогда один целый 
народ, над безразличием и бездуховностью современного общества. Поэтическое слово 
заставляет думать, анализировать, сравнивать, проповедовать любовь, добро, порядоч-
ность, благородство, духовную чистоту. Оно помогает прислушиваться друг к другу и 
украшать каждый прожитый день. Естественным выглядит побуждение человека, когда 
ему хорошо – петь, с тем, чтобы поделиться с окружающими своей радостью, то есть 
быть услышанным. Поэзия и есть та самая одухотворенная радость, сопутствующая на-
шей жизни при условии жить в гармонии с окружающим миром, пусть даже с оттенками 
грусти.

Три братских народа – русский, белорусский и украинский. Три равновеликих стра-
ны, граничащие друг с другом. Исторически сложилось так, что в каждой из них су-
ществует стык двух культур, двух языковых общностей. Большинство авторов «Злата 
Слова» вне зависимости от национальной принадлежности с разной степенью успеха 
пробовали изящность слога на языках Александра Пушкина, Тараса Шевченко или Янки 
Купалы. Но даже у «одноязычных» поэтов читатель вряд ли найдет зерна враждебности 
к иноязычным коллегам. И, видимо, неспроста же, а в назидание нам неизвестный автор 
поэтического Памятника древней письменности поведал потомкам о трагическом опы-
те знакомства разобщенных русских дружин с половецкой «Землей незнаемой», когда 
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лучшие воины русичей закончили свой ратный жизненный путь в степном разнотравье 
Дикого Поля.

Русское слово может звучать по-разному. Важно «зерно русской речи» бросить «в це-
лину». И тогда Слово будет «звенеть речами бесчисленных племен» [1: 70], проливаясь 
поэтическими строками, которые станут «и родником, и живою водой» [1: 70] для души 
поэта и человека, принимающего поэзию. Донецкий автор Елена Лаврентьева своим 
творчеством снова доказывает, что «вечная истина в слове» восторжествует. И неважно, 
кто создает рвущиеся в полет строки. «Важно, что кто-то уловит» и впустит их в свое 
сердце.

Белорусский автор Михась Башлаков в своем стихотворении «Прокричит душа…» 
подтверждает, что в строку можно вложить душу. И тогда «строка звенит – не сломает-
ся», «в небеса строка отлетит». А если душа болит, то «сочится кровью строка» [1: 338].

Латвийский поэт Александр Якимов подчеркивает, что не столь важна приукрашен-
ность и витиеватость стиха, если душа переполнена светлыми чувствами. Чтобы песня 
дошла до сердца достаточно подобрать такие слова, которые «в ней мироточат просто-
той» [1: 393].

Владимир Калиниченко в своих стихах отмечает, что если «глазами смотрим, чув-
ствуем душой» [1: 63], то можно услышать звучание поэтической лиры. А если «размер 
и рифмы вроде гладки» [1: 64], но нет ни «образа, ни чувств твоих, ни мысли», то поэзии 
нет.

Где же истоки той чистоты, простоты и чудесной силы стиха? Юрий Сбитнев – вы-
дающийся русский писатель и поэт – дал исчерпывающий ответ в своем стихотворении 
«Родники» [1: 293]. Любовь к родине – вот тот живительный источник для поэтической 
славянской души. Нет поэта, который бы не писал о своей родине. Для каждого понятие 
родины свое: страна, город, поселок, родительский дом, яблоневый сад, земляничная 
поляна… Добрая родина, чистая, печальная, переживающая не лучшие времена, но во-
шедшая в сердце детским воспоминанием, светлой грустью или первой любовью, тоску-
ющая без нас и, в то же время, дающая столько сил, чтобы мы могли жить и доносить до 
жаждущих услышать поэтическое Слово. И Слово это – неисчерпаемый источник духа, 
достояние перешедшее к нам от славянских народов Киевской Руси – русское слово.
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міфаЛагічнЫЯ воБраЗЫ Ў паЭЗіі нуаЛЫ ні гонаЛЬ

В статье рассматривается проблема воплощения ирландской народной культуры 
в поэзии Нуалы Ни Гонэль (род. в 1952 г.) посредством мифологических образов и сю-
жетов. Отдельное внимание уделяется вопросу моральной ответственности каждого 
человека за сохранение культуры своей нации, бытовой культуры, включению традици-
онной народной культуры в современность, а также комплексу мифологем, в частнос-
ти, мифологемам воды и дерева.

Ключевые слова: поэзия, мифологические образы и сюжеты, мифологема воды, ми-
фологема дерева.

The article deals with the issue of Irish national culture manifested in the poetry of Nuala 
Ní Dhomhnaill through mythological imagery and stories. The author pays special attention 
to moral responsibility of every person for preserving their national culture, everyday culture, 
introducing the traditional folk culture into modern life, as well as a complex of mythologemes, 
namely those of water and the tree.

Нуала Ні Гональ (нар. у 1952 г.) увайшла ў сучасную ірландскую і сусветную 
літаратуру як прадстаўнік ірландскамоўнай паэзіі, што знаёміць чытача з культурай 
сваёй нацыі ў творах, насычаных міфалагічнымі вобразамі і сюжэтамі. Працягваючы 
традыцыі У.Б. Йейтса («Блуканнi Ошына»/«The Wanderings of Oisin», «Вар’яцтва Караля 
Голла» /«The Madness of King Goll», «Фергус i друiд»/«Fergus and Druid», «Хто ездзiць 
з Фергусам?»/«Who goes with Fergus?», «Змаганне Кухуліна з морам»/«Cuchulain’s Fight 
with the Sea» [175]), шматлікія вершы Н. Ні Гональ адлюстроўваюць антрапанімічны рад 
ірландскай міфалогіі. Тут і каралева Конахта Мэв, адна з цэнтральных фігур ірландскай 
міфалогіі, персанаж уладскага (ольстэрскага) цыкла ірландскіх паданняў («Мэв 
прамаўляе»/«Labhrann Medb»), і кароль Ольстэра XVІІ стагоддзя Суіні, што звар’яцеў 
падчас бітвы, выкінуў Біблію ў возера, збег на поўнач, ператварыўся ў птушку і з тых 
часоў лётае над Ірландыяй, адлюстроўваючы свой боль і сваю радасць у цудоўных 
вершах («Мір’іль спачувае Суіні»/«Muighil ag Cáiseamh Shuibhne»), і Кухулін, герой 
уладскага (ольстэрскага) цыклу ірландскіх паданняў («Кухулін І»/«Cú Chulainn I», 
«Кухулін ІІ»/«Cú Chulainn II»), і інш.

Адзін з цэнтральных у творчасці Нуалы Ні Гональ – вобраз русалкі, лейтвобраз 
зборніка «Пяцідзесяціхвілінная русалка»/«The Fіfty Mіnute Mermaіd». Цэласнасць 
кампазіцыі зборніка надае сюжэтнае адзінства: вершы ўяўляюць сабой гісторыю русалак, 
што выйшлі з вады, імкнучыся далучыцца да людзей. Вада, якую пакінулі русалкі, 
выступае сімвалам гісторыі, мінулага, традыцыйнай ірландскай культуры. Вобраз 
русалкі перадае аўтарскае стаўленне да змен, што адбываюцца ў сучасным грамадстве, 
і іх уплыву на звыклы лад жыцця. На прыкладзе русалак разглядаюцца побытавыя 
сітуацыі (смяротнасць сярод немаўлят, жывёлагадоўля, адукацыя), абрады (хрышчэнне), 
©  Корнеева К.А., 2011
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народныя прыкметы і прымхі (забарона ўносіць камяні ў хату ў панядзелак, класціся 
нагамі да агню і інш.). 

Значнае месца ў ірландскай паэзіі належыць праблеме стаўлення саміх людзей да 
сваёй гістарычнай спадчыны, асабістай адказнасці кожнага за яе заняпад. Так, Нуала 
Ні Гональ праводзіць паралель паміж людзьмі, што пакінулі сваю радзіму і страцілі 
свае карані, сувязь са сваёй культурай, не асіміляваўшыся аднак, з іншай, і русалак, якія 
выйшлі на сушу, далучыўшыся да людзей, і забыліся, што такое вада, але людзьмі так 
і не сталі (вершы «Памяць пра ваду»/«Cuimhne an Uisce», «Русалкі і выкормліванне 
малаком»/«Na Murúcha agus an Bainne Cíche»). 

У вершы «Русалкі і выкормліванне малаком»/«Na Murúcha agus an Bainne Cíche» Н. 
Ні Гональ падкрэслівае непарыўную сувязь паміж паэтам і яго сям’ей, родам, асяроддзем, 
з якога ён выйшаў («Чуваць, як паэты ўсхваляюць бясконца // кароў, іх малочных крыніц 
невычэрпнасць»/«Do chloisfeá na filí acu ag cur síos de shíor // is ag caint ar «fhoinse shíoraí 
bainne na mbó mbleacht» [1: 42]). Значнасць фермерства і жывёлагадоўлі для сельскай 
гаспадаркі перадаецца праз выкарыстанне лексічных сродкаў выразнасці: малако 
сакралізуецца, называецца «сімвалам гонару»/«siombail onóra», «асновай пашаны 
і шанавання»/«bhunús mórtais is oinigh» [1: 42]. Вобраз русалак, што выйшлі з вады ў 
свет людзей, падкрэслівае пачуццё страты, беспрытульнасці, прамежкавасці стану, без 
перспектыў ягонага зруху ў той ці іншы бок. Апавядальнасць, што з’яўляецца адметнай 
уласцівасцю паэзіі Нуалы Ні Гональ, прысутнічае і тут, ствараючы замалёўку з жыцця 
русалак на зямлі, апісваючы як яго аб’ектыўны бок (занятак жывёлагадоўляй), так 
і суб’ектыўныя ўяўленні русалак пра свой новы стан і пачуцці, што ўзнікаюць у іх у 
сувязі з ім (гонар, пачуццё ўласнай значнасці). Імкненне русалак да новага жыцця, іх 
жаданне прыстасавацца да нязвыклых умоў перадаецца праз адпаведны лексічны рад: 
«хамелеоны»/«na gcaimileon», «прыстасавальнасць»/«a gcumas aithrise» [1: 42]. Тым не 
менш, апошнім радком паэтка падкрэслівае ілюзорнасць гэтай сітуацыі і светаадчування 
(«істоты, якімі яны сталі, былі не людзьмі»/«pé sórt dúile eile a dhein díobh, níor dhein 
daoine díobh» [1: 42]).

Пытанню станаўлення і развіцця ірландскамоўнай літаратуры, у прыватнасці 
вуснай народнай творчасці і ананімнай літаратуры, прысвечаны верш Н. Ні Гональ 
«Русалкі і літаратура»/«Na Murúcha agus an Litríocht». Актуальным для паэткі выступае 
пытанне захавання традыцый прыгожага пісьменства і іх выкарыстання ў сучаснай 
літаратуры. Ідэя занядбання і страты твораў старажытнай літаратуры перадаецца праз 
адмоўныя дзеяслоўныя канструкцыі («не стварылі літаратуры»/«níor luíodar riamh leis 
an litríocht», «не стварылі і не склалі»/«níor chumadar is níor cheapadar», «немагчымасць 
вяртання»/«nach bhuil aon dul siar», «такіх тут не будзе»/«is cé nach mbeidh a leithéidí 
arís ann», «не пішуць ні вершы, ні прозу»/«ní scríobhann siad dréachta filíochta ná 
caibidilí leabhar» [1: 38]), а таксама ўжыванне эмацыйна афарбаваных слоў з адмоўнай 
канатацыяй («зневажаць»/«scorn», «шкадаванне»/«aithreachas», «жалоба»/«caitheamh», 
«аплакваць»/«cáiseamh» [1: 38]).

Адметнасцю творчасці Нуалы Ні Гональ з’яўляецца ўключэнне традыцыйнай народнай 
культуры ў сучаснасць, прыстасаванне яе да рэалій мяжы ХХ – ХХІ стагоддзяў. Так, фея 
выкрадае мужчыну, сеўшы да яго ў машыну пад выглядам спадарожніцы і спакушаючы 
камп’ютарамі, відэакасетамі і фотаапаратамі («Фея, што вандруе аўтаспынам»/«Bean 
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an Leasa mar Shíobshіúlóіr»), сячэ дрэва сякерай фірмы «Black & Decker» («Дрэва»/«An 
Crann»), кладзе вопратку ў пральную машыну («Выкраданне»/«Fuadach»), русалкі 
карыстаюцца касметыкай («Русалка і яе дачка»/«An Mhurúch іs a hІníon»).

Дыялектыка стаўлення да дому – адлюстраванне яго надзейнасці і безабароннасці 
адначасова – перадаецца ў вершы «Дрэва»/«An Crann». У пачатку верша безабароннасць 
дому (у першую чаргу, як краіны, нацыі) перад знешняй агрэсіяй адлюстроўваецца 
праз бездапаможнасць гаспадыні, да якой прыходзіць фея і ссякае яе дрэва. Канец 
верша мае жыццесцвярджальны характар: дрэва ажывае і вырастае зноўку – што 
ілюструе здольнасць ірландцаў захоўваць і аднаўляць сваю палітычную, эканамічную 
і культурную незалежнасць у найбольш неспрыяльных абставінах. У паэзіі Нуалы 
Ні Гональ міфалагема дрэва адлюстроўвае распаўсюджаную ў ірландскай культуры 
сакралізацыю дрэў, уяўленне пра непарыўную сувязь паміж дрэвам і яго гаспадаром, што 
дае магчымасць апасродкаванага магічнага ўздзеяння на апошняга (падобныя вераванні 
ўласцівы і славянскай культуры: так, у Беларусі існаваў звычай пасля нараджэння 
дзіцяці саджаць дрэва, у якім паселіцца добры дух, што стане апекаваць дзіця [2]). Так, 
фея імкнецца загубіць жанчыну, знішчаючы дрэва, што расце на яе падворку. Варта 
адзначыць, што ў творчасці Н. Ні Гональ дрэва выступае моцным пачаткам, мацнейшым 
не толькі за чалавека, але і за тагасветныя сілы. Пасварыўшыся з чараўніцай, жанчына 
пачувае сябе блага, дрэва ж, якое сячэ фея, застаецца непашкоджаным. 

Адным з найбольш паказальных прыкладаў спалучэння міфа і сучаснасці з’яўляецца 
верш «Каралева эльфаў»/«Bean an Leasa mar Shíobshiúlóir» (зб. «Вадзяны конь»/«The 
Water Horse»). Як і многія іншыя, гэты верш мае наратыўны характар, уяўляючы сабой 
аповяд жанчыны пра тое, як выпадковая спадарожніца – насамрэч каралева эльфаў – 
спакушае яе мужа. Чараўніца паказвае мужчыне сваё багацце – сучасныя электронныя 
прыстасаванні (фотаапараты, камп’ютары), сядае ў яго машыну. Спачатку яна нічым не 
адрозніваецца ад звычайнай жанчыны, трансфармацыя – ператварэнне ў прыгажуню 
– адбываецца толькі пасля таго, як каралева эльфаў разумее, што матэрыяльным 
дабрабытам сваю ахвяру ёй не спакусіць. Зачараваны каралевай эльфаў, мужчына 
пазбаўляецца волі і, хоць і абяцае паклапаціцца пра жонку і дзяцей, ніколі не зможа 
гэтага зрабіць. «Усё пачала яна»/«Gurb í siúd atá á ghriogadh // chun na n-oibreacha seo ar 
fad» [3: 4], – падкрэслівае паэтка напрыканцы верша. 

Адзначаны прыём мы назіраем і ў вершы «Выкраданне»/«Fuadach». У аснову верша 
пакладзена гісторыя пра фею, што прыйшла ў дом да жанчыны і прыняла яе аблічча, так 
што муж, вярнуўшыся дахаты, нават не здагадаўся, што перад ім не яго жонка.

Характэрнай асаблівасцю верша з’яўляецца тое, што ён дае чытачу ўяўленне пра 
розныя аспекты ірландскай культуры – побытавую культуру, стаўленне да міфічных 
стварэнняў. Так, правілы побытавага этыкету перадаюцца праз паводзіны феі, якія 
выклікалі абурэнне гаспадыні.               

Яна не зачыніла дзвярэй.
Яна не спытала дазволу.

Níor dhúnn sí doras ann.
Níor iarr sí cead [4: 60].

Кожны з гэтых фактаў падаецца як асобны кароткі сказ, што падкрэслівае іх вагу і 
значнасць. 
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Паводзіны гаспадыні ілюструюць яшчэ адзін элемент побытавай культуры – 
гасціннасць. Імкнучыся як найхутчэй справадзіць непажаданую госцю, жанчына, тым 
не менш, прапануе ёй пагрэцца ля вогнішча і паесці, таму што гэтага патрабуе звычай.

Іранічнасць, уласцівая ірландцам, перадаецца праз ужыванне кантэкстуальнага 
аксюмарана. Жанчына прапануе госці застацца і адначасова прыспешвае яе:

Застанься, калі не спяшаешся, –
табе, бачу, трэба ісці. 

Fan má tá deithneas ort,
is ar ndóigh, tá [4: 60].

Варта адзначыць і тое, што фея імкнецца завалодаць не толькі знешнім выглядам 
гаспадыні – яна «выкрадае» і яе гаспадарчыя абавязкі: сцеліць ложкі, мые посуд, кладзе 
вопратку ў пральную машыну. 

Верш дае ўяўленне і пра месца жыхарства міфічных істот, куды яны адпраўляюць 
людскія душы. Скрадзеная жанчына распавядае, што знаходзіцца «ў зачараваным полі»/«i 
bpáirc an leasa» [4: 60], «у цемры бясконцай я замерзла»/«i ndoircheacht bhuan. // Táim 
leata leis an bhfuacht ann» [4: 60]. У творы знайшло адлюстраванне і стаўленне людзей 
да міфічных істот, у прыватнасці спосабы барацьбы з імі. Так, каб пазбавіцца чараўніцы, 
жанчына прапануе свайму мужу нацерці маслам нарог плуга, нагрэць яго на агні і апаліць 
ім чараўніцу. Апошнія радкі верша гучаць як замова:

І толькі яна знікне –
я з’яўлюся,
як толькі яна знікне – 
я з’яўлюся. 

Is faid a bheidh sí siúd ag imeacht
beadsa ag teacht,
faid a bheidh sí ag imeacht
beadsa ag teacht [4: 62].

У аснову сваіх вершаў Н. Ні Гональ нярэдка кладзе сюжэты ірландскай міфалогіі. Так, 
верш «Дзеці Ліра»/«Oidhe Chlainne Lir» (зб. «Вадзяны конь»/«The Water Horse», 2000) 
распавядае пра ірландскага марскога бога Ліра і яго другую жонку Іфе, якая, не маючы 
сваіх дзяцей, ператварыла чатырох дзяцей Ліра на дзевяцьсот гадоў у лебедзяў. Варта 
адзначыць, што лебедзі – адзін з найбольш распаўсюджаных аб’ектаў ператварэння ў 
міфалогіі кельтаў. Па паданні, Мігір, адзін з прадстаўнікоў падземнага каралеўства багоў 
Туатха Дэ Данаан (абагульненая назва багоў дахрысціянскай Ірландыі), ператварыў сябе і 
сваю каханую Этэйн у лебедзяў, каб выратавацца ад Охаідха, тагачаснага караля Ірландыі, 
які быў супругам Этэйн у яе папярэднім жыцці. Яшчэ адно паданне прысвечана Кэр, 
дачцэ прынца ірландскай правінцыі Коннахт Этал Анубала, якая штогод ператвараецца ў 
лебедзь, сустракаючыся з Энгусам, богам кахання. 

Структурнай асаблівасцю верша «Дзеці Ліра»/«Oidhe Chlainne Lir» з’яўляецца 
спалучэнне дзвюх кампазіцыйных ліній. З аднаго боку, верш уяўляе з сябе пераказ 
сюжэта падання. З другога – выкарыстанне няўласна простай мовы (рэплікі слухача, 
што просіць не працягваць аповяд), а таксама займеннікаў першай (уласнае стаўленне) 
і другой асобы (зварот да слухача) і дзясловаў у адпаведных формах надаюць твору 
пэўную суб’ектыўнасць, ствараючы эфект прысутнасці. Не персанаж верша, а «вы» 
бачыце ў акне птушак, што збіраюцца ў палёт, менавіта «вашы», а не некага іншага, 
рукі паступова ператвараюцца ў крылы, прычым гэтае ператварэнне паказана вельмі 
дэталізавана: згінаецца рука, пальцы становяцца пер’ем і больш не трымаюць газету. 
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Аповяд ад першай асобы («я прашу»/«a deirim», «не магу слухаць»/«nár fhéadas riamh 
éisteacht leis», «я разумею»/«a thuigim» [3: 112]) непарыўна звязвае паэтку з яе творам, 
перадае яе неабыякавасць да падзей, пра якія яна распавядае. Эмацыйнае напружанне 
падкрэсліваецца ў вершы словамі і выразамі з адмоўнай канатацыяй. Так, саму гісторыю 
дзяцей, ператвораных у птушак, паэтка характарызуе як трагічную, злая мачыха – 
зайздросная, яе задумка – жудасная. 

Тэма дзяцей караля Ліра атрымлівае сваё далейшае развіццё ў вершы 
«Фіонуала»/«Fionnuala» (зб. «Вадзяны конь»/«The Water Horse»). Верш пабудаваны ў 
форме разважанняў Фіонуалы – старэйшай з дзяцей, ператвораных у лебедзяў, – пра свой 
лёс. Яна намагаецца зразумець учынак сваёй мачыхі, але вымушана прызнаць, што гэта 
немагчыма. Верш уяўляе сабой маналог-зварот да чытача. Асноўны сродак выразнасці 
– апеляцыя да яго асабістага вопыту, пачуццяў. Так, бясконцасць выгнання перадаецца 
праз анафарычны паўтор словазлучэння «тры стагоддзі» (па тры стагоддзі было 
праведзена лебедзямі ў розных мясцовасцях), зварот да сэнсорнай сферы адбываецца 
праз антанімічныя пары «цёплы (парог) – замерзлыя (азёры)», кантэкстуальныя антонімы 
– знешнасць лебедзя (тонкая шыя, белае гладкае пер’е, птушыны голас) і чалавечы 
розум, пачуцці, у тым ліку пачуццё сваёй нацыянальнай прыналежнасці («наша гэльская 
сутнасць»/«is ár nGaeilge féin» [3: 116]). У аснову згаданых вышэй кантэкстуальных 
антонімаў, такім чынам, пакладзены два тыпы суб’ектыўнай трансфармацыі – ужо 
адзначаная намі структурная трансфармацыя (змена аблічча) і ідэнтыфікацыя з групай 
(усведамленне сваёй нацыянальнай прыналежнасці).

Такім чынам, веданне і разуменне нацыянальнай культуры, блізкасць да яе, уключэнне 
яе ў сваё жыццё і творчасць выступае ў творчасці Н. Ні Гональ асноўным фактарам, што 
ўплывае на станаўленне асобы чалавека ў агульным і паэта ў прыватнасці. Народная 
культура і міфалогія як сведчанне самабытнасці нацыі знайшлі шырокае адлюстраванне 
ў творчасці паэткі, у тым ліку, праз комплекс міфалагем, найперш міфалагемы вады і 
дрэва.
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антиномічна вертиКаЛЬ у теорії трагічного

Стаття присвячена осмисленню антиномічної сутності категорії трагічного, яке 
представлене як діада протиспрямованих сил всередині ще однієї діади на вертикалі 
висхідного й ниcхідного руху. Трагічне постає певним універсальним принципом мисте-
цтва, що продемонстровано на матеріалі лірики В’яч. Іванова та Б.І. Антонича.

Ключові слова: трагічне, катарсис, сходження вгору, низпадіння.
Статья посвящена рассмотрению антиномичной сущности категории трагическо-

го, которое представлено как диада разнонаправленных сил внутри еще одной диады на 
вертикали восхождения и нисхождения. Трагическое оказывается неким универсальным 
принципом искусства, что продемонстрировано на материале лирики Вяч. Иванова и 
Б.И. Антонича.

Ключевые слова: трагическое, катарсис, восхождение, нисхождение.
The article deals with the antinomic nature of the tragic as a category, which is presented as 

a dyad of differently directed forces within the major dyad in the vertical line of ascending and 
descending. It turns out, that the tragic is the universal principle of art, which is demonstrated 
upon the material of lyric poetry of Vyacheslav Ivanov and Bohdan Ihor Antonych.

Key words: the tragic, catharsis, ascending, descending.

Трагічне – ємний феномен, і саме завдяки цій багатогранності лишається простір для 
освітлення певних до кінця не з’ясованих моментів. Одним із таких моментів, можливо, 
є антиномічний характер вказаної категорії, який і спробуємо дослідити, спираючись 
на праці В’яч. Іванова, що також стають підґрунтям для низки власних міркувань щодо 
природи трагічного.

У теоретичному доробку В’яч. Іванова принципи символістської естетики оформ-
люються через поняття висхідного й низхідного руху. Смислове наповнення цих понять 
закорінене у концепції аполлонівського та діонісійського Ф. Ніцше. Ці ніцшеанські кате-
горії від початку наділені універсальним характером та актуалізуються під час розгляду 
трагедії. Теорія Ф. Ніцше є джерелом івановських естетичних засад символізму. Саме 
крізь призму цього бачення може бути зрозумілий символізм В’яч. Іванова зокрема та 
його погляди на мистецтво взагалі.

Тож маємо розкрити не тільки своєрідність інтерпретації В’яч. Івановим ніцшеан-
ських понять, але й особливості естетичної категорії трагічного у сприйнятті мислителя. 
Для цього звернемося до статей «Ніцше та Діоніс» (1903), «Символіка естетичних на-
чал» (1905), «Заповіти символізму» (1910), «Про сутність трагедії» (1912), «Про межі 
мистецтва» (1913), «Естетична норма театру» (1916) та деяких інших, аби виявити сут-
нісне наповнення категорії трагічного. Для такого розгляду скористаємося поняттям вер-
тикалі, де спробуємо локалізувати місце трагічного.

©  Колтакова Н.Г., 2011
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В’яч. Іванов, орієнтуючись на аполлонівське й діонісійське як на витоки своїх теоре-
тичних розробок, використовує поняття сходження вгору й низпадіння. При цьому образ 
Діоніса є тим вектором, який багато в чому визначає напрям його мислення, що видно 
вже з концептуальної назви праці «Ніцше та Діоніс», над якою поет працював наприкінці 
1903 р. в Женеві, вважаючи її вельми суттєвою у своїх розробках: «Я надаю думкам цієї 
статті ваги, оскільки в них кристалізовані всі мої Так і Ні ніцшеанству» [3: 734]. Навіть 
своє ставлення до «ніцшеанства» В’яч. Іванов позиціонує антиномічно – через «Так» і 
«Ні». Cаме ж діонісійське теж окреслене як «антиномічне за своєю природою» [3: 31]. 
Запозичуючи сам дуалістичний принцип, В’яч. Іванов водночас вказує на «трагічну про-
вину» самого Ф. Ніцше, який «зрозумів діонісійське начало як естетичне й життя – як 
“естетичний феномен”» [3: 37]. Для Ф. Ніцше трагедія постає завдяки взаємообміну 
аполлонівського й діонісійського. На його переконання, «складне для розуміння відно-
шення аполлонівського й діонісійського начал у трагедії могло б дійсно бути виражене 
в символі братського єднання обох божеств: Діоніс говорить мовою Аполлона, Аполлон 
же, врешті-решт, мовою Діоніса, завдяки чому й досягнута вища мета трагедії й мисте-
цтва взагалі» [7: 556].

Сутність мистецтва тут розкрита через категорію трагічного, що дає досить плідні 
наслідки, свідченням чого є подальша широка рецепція теорії. Імовірно, можемо гово-
рити і про трагічний характер усього мистецтва, який полягає в постійному єднанні та 
роз’єднанні антиномічних полюсів. Важливим для розуміння трагічної природи мисте-
цтва є також поняття обміну як інваріанта антиноміки. Втім, уже в Ф. Ніцше формуєть-
ся тенденція до визначальної ролі одного з полюсів – діонісійського. Саме «діонісизм» 
потрактований ним як «загальне материнське лоно музики і трагічного міфа» [7: 569]. 
Причину ж трагічної насолоди, за Ф. Ніцше, маємо шукати «в суто естетичній сфері, не 
торкаючись царини страждання, страху, морального піднесення» [7: 568]. Для В’яч. Іва-
нова діонісійське «передусім, – начало релігійне, і райдуги життєвого водоспаду, до яких 
звернене обличчя Ніцше, є заломленнями божественного Сонця» [3: 37]. Втім, «жит-
тєвий водоспад» не суперечить утвердженню естетичного – тут мислитель прагне до 
естетизації самого життя.

Образ водоспаду підводить нас до поняття низхідного руху, висвітленого В’яч. Іва-
новим у праці «Символіка естетичних начал». Уперше стаття була опублікована в журна-
лі «Весы» 1905 року під назвою «Про низпадіння. Піднесене, прекрасне, хаотичне – трі-
ада естетичних начал». Проте йдеться не лише про низхідний рух, але і про висхідний. 
Трагічне у цій тріаді не вказане, але у статті присутні явні апеляції до цієї категорії, що 
робить аналіз складнішим і цікавішим. Піднесене на початку представлене сходженням 
догори, у чомусь фактично ототожнюючись із трагічним. «Містична антиномія» підне-
сеного знаходить відображення у формулі «богоносець – богоборець». В’яч. Іванов так 
пояснює її сутність: «Богоборчий і богоносний пафос сходження вгору розроджується 
в жертовне звершення. Це – пафос трагедії; вона ж є жертовним дійством» [3: 40]. В 
івановському баченні «із безособистісної стихії оргійного дифірамба здіймається під-
несений образ трагічного героя» [3: 41]. Таке ототожнення піднесеного і трагічного ви-
магає подальшої конкретизації проблеми їхньої взаємодії. Щодо низхідного руху, то він 
представлений у прекрасному («милість низпадіння»), найчіткіше окресленому з усіх 
вказаних категорій, і хаотичному.
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Хаотичне – третя категорія, про яку йдеться. На перший погляд, перед нами діоні-
сійське, Діоніс – «бог розриву, низпадіння», повернення до первісного хаосу. Низхідний 
рух хаотичного спрямований до безособистісного (рух угору спрямований до надосо-
бистісного). Варто з’ясувати, в яких відношеннях перебувають хаотичне і трагічне. Для 
цього зауважимо, що Діоніс для В’яч. Іванова – це й меон, тобто «Ніщо (μὴ ὄν) світу», 
яке коливається «між виникненням та зникненням» [3: 30]. Ідеться про таке «ніщо», коли 
говоримо про буття «якого ще немає» або «вже немає» [3: 737]. За образним визначенням 
о. С. Булгакова, меон – «вагітність», що концентрує в собі можливість подальшого роз-
гортання.

Тут слід підкреслити розуміння первинної природи трагічного у Ф. Ніцше, що по-
стає в музиці, яка «долучає світову таємницю», «нагадує про трагічну безодню» [2: 192]. 
У В’яч. Іванова йдеться про цю ж «таємницю буття», що відкривається поглядові «між 
двох зближених і непоєднаних сторін» [3: 432]. Первинним трагічне постає й у М. Гай-
деґґера: «Глибока туга, що бродить у безоднях нашого буття, наче глухий туман, зміщує 
всі речі, людей і тебе самого разом із ними в одну масу якоїсь дивної байдужості. Цією 
тугою трохи відкривається суще в цілому» [11: 31]. Ця первинність трагічного виводить 
його в доестетичну сферу і сполучає з хаотично-діонісійським.

Як бачимо, закид В’яч. Іванова щодо абсолютизування естетичної сутності трагедії 
у Ф. Ніцше, з одного боку, знаходить підтвердження у «Народженні трагедії…», де тра-
гічна насолода мислиться як естетична, а з іншого – ніцшеанські міркування інтуїтив-
но спрямовані й до витоків трагічного. Ідеться, ймовірно, про первісний хаос творення. 
Тому хаотичне, на нашу думку, вміщує в себе трагічне, але звернене до своєї первинної 
сутності, своєрідного творчо насиченого «ніщо», але такого «ніщо», яке містить у собі 
можливість подальшого творення.

У праці «Заповіти символізму» В’яч. Іванов послуговується релігійною формулою, 
говорячи про «незлитність і нероздільність» аполлонівського й діонісійського, тому «в 
кожному істинному творі мистецтва» ми відчуваємо «їхню здійснену двоєдність» [3: 
367]. Так, у його мисленні оформлюється думка щодо антиномічної взаємодії аполлонів-
ського та діонісійського.

Звернемося до статті «Про сутність трагедії», написаної дещо пізніше за «Символіку 
естетичних начал». Особливий акцент робиться на уподібненні Діоніса і Христа – «бога, 
що страждає». Сам образ Діоніса в уявленні В’яч. Іванова двоїться на «антиномічні іпос-
тасі» завдяки наявності вихідної діади – «він [Діоніс – Н.К.] – жертва, він же – жрець»[3: 
433]. Суттєву роль в антиномічності діонісійського відіграють також відродження й уми-
рання.

Тут озивається й загальна традиція антиномічного богослів’я у російському релігій-
ному філософуванні, представлена у працях К.М. Леонтьєва, о. С. Булгакова, о. П. Фло-
ренського, С.Л. Франка. На концепції останнього хотілося б зупинитися трохи доклад-
ніше. Через антиномії С.Л. Франк витлумачує «незбагненне». На його переконання, «до 
сутності незбагненного ми наближаємося… спочатку через посередництво принципу “і 
те, й інше”, а потім – ще більш інтимно – через посередництво принципу “ані те, ані 
інше”» [10: 310]. Два принципи утверджуються як «єдність стверджувального й запере-
чного судження» [10: 311]. Так актуалізується нездоланний антиномізм. «Незбагненне» 
– це, по суті, ціле, яке пізнається антиномічно.
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Цією антиномічністю живиться і творча думка В’яч. Іванова. Вказана діада «жрець 
– жертва» є суттєвою характеристикою діонісійського, що вказує на його антиномічну 
природу. Під діадою В’яч. Іванов розуміє таку первинну єдність, де «розкривається вну-
трішня протилежність», проте мистецтво діади за такого бачення постає не сутнісно ан-
тагоністичним – борються сили, «первинно злиті в одному цілісному бутті» [3: 432]. Без 
такої первинної внутрішньої цілісності, за В’яч. Івановим, справжній трагічний характер 
неможливий.

Звернемо увагу ще на одну з найважливіших для нас івановських характеристик при-
роди діади у трагічному: «Трагедія – не в тому, що діада хоче стати тріадою, що дво-
їстість шукає втілення та примирення у чомусь третьому… Вона, навпаки, там, де вже 
сталося й дане щось, яке може примирити боротьбу, а дві рівні сили, що борсаються, 
намагаються відштовхнути, вивергнути його, не хочуть виходу і згоди, хочуть наосліп 
себе, тільки себе – перебувати в собі й у протиспрямованості одна щодо одної» [3: 437, 
курсив наш – Н.К.]. Ця внутрішня боротьба, за В’яч. Івановим, властива передусім лю-
дині, яка не має «первинної цільності» звірів, янголів або чорта; людина виявляється 
«трагічною межею», де реалізується право вибору [3: 433]. 

У цьому плані показовим є аналіз чоловічого та жіночого трагічних типів, поданий 
у статті. Чоловіча внутрішня двоїстість виявляється саморуйнівною, а внутрішня жіноча 
двоїстість «уперше робить жінку цільною» [3: 437]. Жіноча сутність утверджується як 
діада. Жіночий тип трагічного в уявленні В’яч. Іванова асоціюється з менадою, яка вби-
ває люблячи і фактично постає як суто антиномічний образ. Менада або «відчує вище 
впокоєння», коли її душевні страждання вгамуються, і відродиться через спустошення, 
або «вб’є, й у священному вбивстві віднайде своє останнє звільнення, вирішення, “очи-
щення” (катарсис)» [3: 437; курсив наш – Н.К.].

Питання про катарсис як прагнення й вирішення – це, по суті, питання про межі 
мистецтва. Саме таку назву («Про межі мистецтва») має одна з праць В’яч. Іванова. Поет 
поширює аполлонівський і діонісійський імпульси на творчість як таку. Маємо карти-
ну постійного обміну, свого роду «циркуляції» висхідних і низхідних потоків: «Брати 
й давати – в обміні цих двох енергій полягає життя. У духовному житті й діяльності їм 
відповідають – сходження вгору й низпадіння» [6: 408]. Сфера мистецького схарактери-
зована через поняття низхідного руху: «Мистецтво ж – завжди низпадіння» [3: 414]. Тож 
піднесено-трагічне сходження догори обертається низпадінням прекрасного і водночас 
відображене в нижчому як життєвому витоку. Виявляється, сходження й низпадіння для 
В’яч. Іванова щільно пов’язані й сутнісно характеризують «істинний твір мистецтва». 
Логічно припустити, що й у трагічному пульсують енергії висхідного й низхідного руху. 
Проте висхідний і низхідний рух щодо трагічного – це свого роду узагальнення, нюанси 
ж цього руху слід визначити.

Розуміння катарсису В’яч. Івановим торкається кількох проблем. Передусім виникає 
питання, чи розглядає В’яч. Іванов трагічне лише як діонісійське, релігійне? Адже саме 
«аполлінійський елемент», за В’яч. Івановим, вводить «трагедію до кола мистецтв» [3: 
440]. Водночас він ніби й «розмагнічує» її, позбавляючи сакрального значення. Апол-
лонівське й діонісійське теж творять діаду у трагедії як мистецькому творі. А це «роз-
магнічування» трагедії пов’язане також із нівелюванням в аполлонівському діонісійської 
катарсичної сутності. Маємо спостереження («Естетична норма театру») щодо введення 
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Арістотелем у трагедію «поняття, позамежного щодо чистої естетики, – поняття “ка-
тарсису”, запозиченого зі сфери релігії та релігійної медицини» [3: 449]. Тому катарсис 
постає у трагедії як «чужорідне їй начало». Проте з’ясуємо, якого роду ця чужорідність.

Показово, що пізніше окремо від В’яч. Іванова до такого самого висновку прихо-
дить польський дослідник В. Татаркевич, який надає особливого значення чужорід-
ності катарсису в «Поетиці» Арістотеля і вказує на існування цього поняття ще в до-
арістотелівський період, звертаючись до учення піфагорійців, для яких «katharsis (очи-
щення) був природним і чільним поняттям усієї філософії» [9: 87]. Дослідник говорить 
про досить своєрідне використання катарсису в арістотелівській теорії. Зрештою, річ 
навіть не в естетизації катарсису Арістотелем, а в тому, що сутнісно це явище продовжує 
вибиватися з трагічного, постаючи як «чужорідний елемент».

Катарсис, на нашу думку, і є тим елементом, що єднає трагічне й піднесене як верхня 
точка їхнього вертикального руху. Трагічне прагне до надестетичного у переривчастому, 
протиспрямованому висхідному русі, але передусім прагне, тоді як вихід у цю сферу ви-
веде його за межі мистецтва. І можливість такого виходу існує, коли трагічне переходить 
у стадію катарсису. Одначе, виявляється, що катарсис уже не належить сфері безпосе-
редньо трагічного, тобто пов’язаний уже не з боротьбою протилежних начал, а з при-
миренням. Тому трагедія приходить до своєї розв’язки всупереч собі самій: боротьба на 
вертикалі різноспрямованих сил все ж завершується катарсисом, якого трагедія прагне, 
але опирається в постійному протистоянні.

Трагедія для В’яч. Іванова – власне «поезія діади» [3: 441]. Так означено її у статті 
«Про ліричну тему», яка, до речі, в журнальному варіанті була заключною частиною 
праці «Про сутність трагедії». Проте є вірші, що «тяжіють», за словами В’яч. Іванова, 
«до діонісійського полюсу лірики» [3: 442]. Певні його поезії можна віднести саме до 
таких творів, що доводить можливість реалізації трагічного не лише у трагедії, а й у 
мистецтві загалом та в ліриці зокрема. Така антиномічність протилежних сил знаходить 
вияв у сонеті «Любовь», де мотив двоїстості присутній у численних варіаціях. Особли-
во ж суттєвою для нас є антиноміка, помічена Д.М. Магомедовою (хоча дослідниця не 
вживає цього слова): «… акцент зроблено на нероздільності двох незлитних начал та на 
їх олюднюванні» [5: 173]. Ідеться передусім про рядки «… два ока мы единственного 
взора, / Мечты одной два трепетных крыла» [4: 354]. Нам би хотілося звернути увагу на 
іншу поезію В’яч. Іванова, де присутня концептуалізована ним діада «жрець – жертва». 
У «Слоках» читаємо:

И тайного познай из действий силу:
Меч жреческий – Любовь; Любовь- убийство.
«Отколе жертва» – ТЫ и Я – отколе?
Все – жрец и жертва. Все горит. Безмолвствуй [4: 161].

Маємо той самий мотив, що й у статтях В’яч. Іванова – убивство з любові й любля-
чи. Перед нами діалог Ти і Я, який можна витлумачувати широко – як діалог людського 
й божественного, діалог між двома особистостями. А всеохопне ціле вміщує іпостасі 
жерця й жертви.

Тепер спробуємо конкретизувати зв’язок трагічного й піднесеного, висловивши при 
цьому наше бачення щодо того, яким постає трагічне у В’яч. Іванова. Спочатку зверне-
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мося до думки Р. Фіґута, який вважає сутнісними характеристиками піднесеного в цього 
мислителя і висхідний, і низхідний рухи: «… ми маємо право ідентифікувати всю іванов-
ську теорію сходження вгору й низпадіння, як теорію піднесеного» [12: 159].

Уявімо вертикаль як загальний образ сходження вгору й низпадіння, властивих під-
несеному і трагічному. Щодо останнього, то ми вже говорили про важливість у ньому не 
лише діонісійського, але й аполлонівського, що робить трагедію мистецтвом (а це все ж 
таки необхідне, адже суто релігійна творчість фактично неможлива). А тепер означимо 
на цій вертикалі діонісійське з його борінням протилежних сил. Зауважимо також, що 
у статті «Про межі мистецтва» сходження вгору мислиться як жертовне, що дозволяє 
зробити припущення щодо локалізації діонісійської діади на вертикалі. Особливістю в 
цьому разі буде постійна боротьба різноспрямованих антиномічних векторів, внаслідок 
чого такий рух постає дуже напруженим, з гострим протистоянням.

Рух угору набуває перепон, відбувається в умовах опору й конфлікту. Відповідно, 
актуалізується поняття діади у двох значеннях – як двох творчих первнів (аполлонівсько-
го й діонісійського) та боротьби сил всередині власне діонісійського. Тож маємо діаду 
(антиноміка двох начал), всередині якої зосереджена ще одна діада (вказана антиномічна 
природа діонісійського начала). Загалом, розуміння трагічного допомагає збагнути сут-
ність символістських мистецьких теорій і є навіть свого роду основою для них, долаючи 
родові межі літератури.

Вияв такої актуалізації категорії трагічного знаходимо і в поезіях Б.І. Антонича – 
митця, творчість якого багато в чому дотична до символістської естетики та поетики. На 
цю спорідненість вказує Л. Стефановська: «… Антонич цікавився творчістю російських 
символістів, чия естетична програма значною мірою була сперта саме на ідеї Соловйо-
ва. Хоча… не меншим був його інтерес і до символістів західноевропейських, особливо 
Малярме, про що свідчать рукописи» [8: 155]. Гадаємо, що твори Б.І. Антонича можуть 
бути осмислені у світлі івановських теоретичних положень.

Вірш «Veni Creator» («Творче, прийди!») зображує трагічну дисгармонію (діаду) все-
редині особистості окремого «я», що прагне до встановлення гармонії:

Ти акорд космічної гармонії довкола,
я − енгармонійний − серед хвиль боротись мушу;
та коли б моя душа униз упала квола,
дисонанс заглуш і громом вбий безсилу душу [1: 101].

У поезії «Confiteor» («Визнаю»), написаної того ж самого дня – 27 березня 1932 року 
– маємо картину трагічної боротьби з Богом:

Я боровся із Богом завзято,
не хотів похилити стрункого чола.
О життя мого щедра розтрато!
Пишна гордість мене за собою вела [1: 103].

«Різновекторність» трагічного руху зображена як опір сходженню вгору («навіть 
небо відштовхував, п’яний життям»). Катарсис постає як віднайдення гармонії («по-
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годився із Богом та світом / і знайшов досконалу гармонію в серці»). Прийняття Бога 
знаменує долучення до духовного абсолюту, але в той же час і вихід за межі власне мис-
тецтва. Отже, трагічний модус лірики Б.І. Антонича – це не гармонія, а прагнення до 
неї, що є суголосним мотиву богоборства і богоприйняття в івановському тлумаченні 
трагічного.

Досить промовистим прикладом катарсичного заспокоєння після численних модифі-
кацій двоїстості до троїстості та множинності є поезія «Шість строф містики», в остан-
ніх рядках якої трагедія приходить до катарсису:

Зітхає небо до хреста землі прибите
і стигма сонця на моїй долоні світить [1: 161]. 

Трагедія неможлива, якщо усім своїм антиномічно напруженим різновекторним ру-
хом не прагне до катарсичного вивільнення, але власне трагічним є саме це прагнення, 
рух, боротьба, тоді як катарсис є абсолютно необхідним, але «чужорідним» їй, найви-
щою точкою, далі якої трагічне вже не здіймається. Тож можемо сказати, що трагічне не 
виходить за межі мистецтва, але усім своїм єством цього прагне.

Естетично наснажене трагічне містить у собі антиномічну напругу аполлонівського 
й діонісійського, яку спостеріг Ф. Ніцше у «Народженні трагедії…», хоча згодом гостро 
зауважив, що від цієї праці «тхне непристойно геґелівським духом» [6: 379]. Щось ге-
ґелівське виявляється й у естетичному спрямуванні праці та у прагненні до вирішення 
дуалістичної напруги (теза – антитеза – синтез). Проте у Ф. Ніцше важить не стільки 
синтез, скільки актуалізація двох протилежних полюсів.

Безперечно, «похибка» Ф. Ніцше, на яку вказує В’яч. Іванов, щодо оминання релігій-
ного, піднесеного у трагічному має дуже важливе значення. Проте, історичний розвиток 
цієї категорії говорить про зростання її естетичної сутності. За такого стану речей анти-
номіка у трагічному все більше зростає. А власне діонісійське в той же час продовжує 
вміщувати в собі ще одну діаду як свою сутнісну ознаку. Виникає напрочуд цікава ситу-
ація подвоєння, частина якого теж двоїться на антиномічній вертикалі. Трагічне також 
виявляється певним універсальним принципом мистецтва, що пов’язує його з буттєвою 
основою, постає прагненням виходу за межі й неможливістю такого вирішення.
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авангардна природа СимвоЛів у проЗі цанЬ СЮе:
оБраЗи Комах

Стаття присвячена аналізу новели китайської письменниці-авангардистки Цань 
Сюе «Цикада». У ній виявлено декілька рівнів використання символічних образів комах: 
формальний (зображальний), подієвий, психологічний та філософський. Авангардна при-
рода аналізованих символів полягає в їх синкретизмі.

Ключові слова: сучасна китайська література, авангардизм, символ, цикада.
Статья посвящена анализу новеллы китайской писательницы-авангардистки Цань 

Сюе «Цикада». В ней выявлено несколько уровней использования символических образов 
насекомых: формальный (изобразительный), событийный, психологический и философ-
ский. Авангардная природа анализированных символов заключается в их синкретизме.

Ключевые слова: современная китайская литература, авангардизм, символ, цикада.
The article is dedicated to the analysis of novel “Cicada” by Chinese avant-garde writer 

Can Xue. There are several levels of using symbolic images of insects in this work: the for-
mal (visual), event, psychological and philosophical. The avant-garde nature of the analyzed 
symbols lies in their syncretism.

Key words: modern Chinese literature, avant-garde, symbol, cicada.
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Література авангардного напряму завжди була предметом суперечок, як в читацько-
му середовищі, так і в літературній критиці. У західній культурі авангардизм (не лише 
літературний, але й в образотворчому мистецтві та музиці) існує вже більш як півтора 
століття, адже вперше цей термін щодо мистецтва був використаний Г.Д.Лаверданом у 
1845 році [1 (1:14)]. Однак дотепер немає одностайності серед дослідників у визначенні 
сутності й характерних рис авангардизму, зокрема в художній літературі: чи можна вва-
жати його окремим напрямом, або ж розглядати у межах стильової манери, притаманної 
різним напрямам? Чи варто його ідентифікувати як радикальну форму модернізму, або ж 
шукати в авангардизмі (принаймні 80-х років ХХ ст.) ознаки постмодерну? Це найбільш 
загальні питання, що піднімаються в роботах В.Власова, Ю.Коваліва, О.Ковальової, 
Н.Лукіної, М.Моклиці, В.Пахаренка, Г.Яструбецької та ін., однак у процесі дослідження 
індивідуальної творчості письменників-авангардистів ці питання множаться й конкре-
тизуються, продукуючи нові й нові особливості індивідуального прояву авангардного 
світобачення митців. Попри все, найбільш загальні риси авангардизму все ж таки визна-
чені. Серед них варто назвати: 1) антитрадиційність (В.Власов, Ю.Ковалів, Н.Лукіна, 
М.Моклиця, В.Пахаренко ) – розрив з історичною та культурною традицією, заперечення 
спадкоємності [2: 17], непродуктивність реалістичного канону [1 (1:14)]; 2) деструкція, 
деестетизація (Ю.Ковалів, В.Пахаренко, Г.Яструбецька) – безапеляційна критика тра-
диційних цінностей, орієнтація у творчості на «суму руйнувань» (П.Пікассо) [1 (1:14)], 
виголошення лозунгів «смерть ліриці», «смерть мистецтву», вульгаризація поезії, ак-
тивізація нецензурної лексики [3: 12]; 3) найхимерніше експериментування з формою 
(В.Власов, Ю.Ковалів, Н.Лукіна, М.Моклиця, В.Пахаренко, Г.Яструбецька ) – епатаж, 
залучення гіпертрофовано абсурдних форм хворобливих явищ художнього життя [1 
(1:14)], «епатаж, бравурність, балаганність, бутафорність, що створюють емоційний 
малюнок, співзвучний з гедоністичними настроями» [3: 14], абсолютизація акту твор-
чості, експериментаторство як гра, «емансипація форми від змісту» [2, 18]. Окрім того, 
В.Пахаренко та Г.Яструбецька наголошують на тому, що авангардизм активізує роль су-
міжних мистецтв (музики і живопису), а В.Власов та Н.Лукіна знаходять у ньому влас-
ну романтичну міфологію. Маємо зазначити, що перелічені загальні атрибутивні риси 
авангардизму притаманні не лише літературам Заходу, але й проявляються в літературах 
Сходу, зокрема в китайській.

Китайський літературний авангардизм заявив про себе доволі пізно – наприкінці 
80-х років ХХ ст. (це, звісно, було зумовлене соціально-політичними чинниками: пере-
дуючою комуністичною добою з політичним ангажементом будь-якої творчості та її ра-
дикалізація за часів «культурної революції» 1966-1976 рр.). Літературний та культурний 
контекст формування авангардизму в Китаї зумовив і його особливості – 1)письменники 
перебували у процесі переосмислення ціннісних орієнтирів попередньої доби (тому фор-
мувалася негація не всієї традиції національної культури, а лише соцреалістичного дис-
курсу з його домінантою політичної ідеології та провідного «гранд-наративу»); 2)творча 
інтелігенція активно сприймала й переосмислювала твори літератур Заходу (зокрема, 
нереалістичних напрямів), що зумовило розмивання меж між модернізмом і постмодер-
нізмом, у межах яких і народжувався китайський авангардизм, 3) нещодавно пережита 
доба «мороку й лихоліть» (так образно називають період «культурної революції») зна-
чною мірою визначила тематику й проблематику творчості письменників-авангардистів, 
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додала трагізму до їх світовідчуття, відсунувши на другий план такі форми вираження 
як іронія (вона часто реалізується у формі «чорного гумору»), буфонада, балаганність, 
відверта гра заради гри.

В китайському літературознавстві визначення атрибутивних ознак авангардизму пе-
реважно корелюється з постмодерном (хоча частина дослідників все ж таки вважають 
його відгалуженням модернізму). Так, представник «нової критики» проф. Пекінського 
університету Чень Сяомін називає такі ознаки китайської авангардної прози: 1) руйна-
ція основоположних, домінуючих [принципів]; 2) деконструкція цілісності історичного 
«гранд-наративу»; 3) колаж як спосіб викладу подій, довільна розірваність та трансфор-
мованість наративних структур; 4) деестетизація та схематизація образу автора та ге-
роїв; 5) домінанта імпульсивності; 6) випадковість та викривлення пропорцій, як закон 
сюжетотворення; 7) іронічний дискурс; 8) містицизм у фаталістичній формі [5: 363]. Як 
бачимо, висновки китайського дослідника не суперечать основним постулатам авангар-
дизму, висунутими вітчизняними та російськими вченими. Однак, варто зауважити, що 
попри все, переважна більшість китайських критиків (Чень Сяомін, Чень Сихе та ін.) 
наголошують, що авангардизм на теренах китайської літератури проявився перш за все 
у домінанті форми над змістом, тобто були сутнісно розширені зображально-виражальні 
можливості прози, що і проявилося в індивідуальних стильових манерах яскравих пред-
ставників цього напряму.

Однією з яскравих і самобутніх китайських письменниць-авангардисток визнана 
Цань Сюе. Унікальністю й неповторністю її стильової манери захоплюються літератур-
ні критики не лише в Китаї, а й далеко за його межами. Її неприборкана уява створила 
ілюзорний простір снів і марень, де вигадливо переплітається минуле й сучасне, тради-
ційне й модерне, реалістичне й фантастичне, гротескове й романтичне. Вдало визначив 
сутність цього дивовижного світу Лю Сючжень: містичний простір, що народжується 
під пером Цань Сюе не має стосунку до емпіричного досвіду. Він знаходиться за меж-
ами горизонту, куди не можна зазирнути; він захований глибоко у найпотаємніших за-
кутках людської душі; він розміщується у площині між буденністю та небуттям, якщо 
намагатися його вхопити й старанно притиснути, щоб залишився відбиток, то можливо, 
виявиться, що його й немає. Однак, я впевнений – він існує [6: 70]. 

Світ марень зумовлює й відповідну стильову манеру, елементами якої є усі вищез-
гадувані засоби авангардної виражально-зображальної палітри. Однак, на наш погляд, 
особливе місце серед них посідають образи-символи, синкретична сутність яких до-
зволяє виділяти безмежну кількість імпліцитних сенсів тексту. В творчій лабораторії 
Цань Сюе можна знайти чимало символів зі світу флори і фауни, але чи не найчастіше 
вона звертається до образів комах. Усі комахи – не вигадані (письменниця не вдається 
до штучних засобів «монстризації», або ж, навпаки, естетизації), деякі з них мають за 
собою «шлейф» традиційних уявлень, закарбованих у китайській літературі ще з давніх 
часів (це, зокрема, цикада й метелик). Однак усі вони є інструментами гри, створення 
химерних лабіринтів творчої уяви, які виводять читача то у світлі коридори прозорих на-
тяків і відвертої констатації явищ, то заводять у заплутані катакомби підсвідомих візій, 
де кожен символічний сенс породжує нові й нові можливості інтерпретацій. То ж спробу-
ємо розглянути декілька пластів інсектологічної символіки на матеріалі найпоказовішої 
у цьому сенсі новели Цань Сюе «Цикада».
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Образно-виражальний пласт. Образи комах як елемент формальних засобів тексту 
досить часто використовують китайські авангардисти з метою деестетизації зображу-
ваного. Мухи, жуки, таргани, комарі вже підсвідомо асоціюються з брудом, хвороба-
ми, викликають огиду й відразу. Тому конотативне значення цих образів домінує над їх 
номінативною інформацією. У творчості Цань Сюе цей пласт образності найяскравіше 
проявився у повісті «Вулиця з жовтої глини» - текст сповнений гидких і жахаючих комах: 
скрізь у помешканні повзають таргани та мурахи, в одязі причаїлася міль, відклавши там 
яйця, тухлий шматок м’яса вкритий личинкам мух, комар із довжелезними кінцівками ссе 
людську кров, а на дні казанка зі стравою видніється варений павук. У пересічному житті 
комахи лише дрібні, слабкосилі істоти, у повісті ж вони перетворюються на нав’язливу 
загрозу, долаючи обмежені можливості комашиного існування. Вони увесь час докуча-
ють людині, мов примари, з’являються знову і знову. Вони перетворюються на фатальну, 
невідворотну частину життя героїв, стають перешкодою, яку неможна подолати [6: 70]. 
Як бачимо, у творі Цань Сюе форма не втрачає зв’язку зі змістом – нагнітання атмосфери 
страху, гидоти, приреченості підкріплюється гіперболізованим досвідом повсякденного 
життя. Проте, до дуже несподіваного прийому вдається письменниця у новелі «Цика-
да», створюючи ніби перелицьований світ. Дійові особи новели – комахи, їхніми очима 
споглядається і оцінюється навколишня дійсність, у якій люди часом сприймаються в 
ролі докучливих комах: «хоча з будинку невпинно виходили-заходили люди з насупле-
ними облимччями, цикада не переймався і продовжував співати» [7]. Насуплені люди 
вештають, ніби таргани у попередньому тексті, – негативна конотація збережена, однак 
атмосфера страху не передається, можливо, лише у тому моменті, коли виходить з ро-
гаткою хлопчисько, намагаючись будь-що поцілити у цикаду. Отже, виражальна функція 
образів комах спрямована більшою мірою на рефлекторне сприйняття, аніж раціональне 
осмислення читачем.

Подієвий пласт. Варто зауважити, що у традиційному китайському суспільстві став-
лення до комах не було суто негативним, швидше навпаки. Згідно настанов даоського 
віровчення, людина повинна перебувати в гармонії з навколишнім світом (звідси теорія 
відлюдництва). Під навколишнім світом зазвичай розумілося природне середовище, в 
кожному елементі якого (горах, річках, флорі й фауні) розлите священне «дао» і панує 
не зруйнована соціумом гармонія (це, звичайно схематизоване пояснення, яке, однак, до-
статнє для нашого дослідження). Таким чином, комахи також були носіями частки «ви-
сокого» й «прекрасного». Тому у традиційній китайській літературі негативних образів 
комах дуже мало (переважно в алегоричному перевтіленні). Попри все, в китайському 
живописі «гохуа» виокремлюється тематичний напрям «комахи-трави», у межах якого 
художники зображають комах як предмет естетичної насолоди, передаючи також ідею 
довершеності й гармонії природного життя, як такого. І насамкінець, варто сказати, що 
і сьогодні китайці не втратили здатності позитивного сприйняття комах, зокрема у від-
повідних магазинах можна придбати цикаду у маленькій клітці, щоб вдома насолоджу-
ватися її співом.

Усе вищесказане дає пояснення тому, що, залучаючи комах до сюжетної лінії (час-
то умовної) своїх творів, Цань Сюе часто відводить їм позивні ролі. Так, в оповіданні 
«Справа, що стосується комах» головний герой старий Цзюйцзи щодня підгодовував гу-
сінь, що жила під деревом біля його хати, відволікаючись від монотонного плину повсяк-
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денного життя. Вражають описи того, як він уважно розглядає її: «Гусінь вже виросла, і 
чим далі, тим вона ставала гарнішою. Бувало поверне голову й покаже усю свою урочис-
ту, зразкову красу» [8: 51]. Здається, він милується дівчиною. Цзюйцзи – не самітник, у 
нього є сім’я, однак «спілкування» з гусінню немовби переносить його у якийсь інший 
паралельний світ, більш витончений і досконалий, ніж світ людей. На наш погляд, ви-
щезгадуване даоське світосприйняття читається тут між рядками. 

У новелі «Цикада» ситуація на подієвому рівні більш складна, оскільки вона по-
дається в алегоричній формі. Цань Сюе розповідає про затишний куточок в передмісті, 
де стоять невисокі будинки, оточені густими зеленими кущами та вербами. Скрізь тінь і 
затишок, на противагу розпеченому літнім сонцем центру міста, де весь час лунає сирена 
швидкої допомоги, яка поспішає до вмираючих від спеки людей. У приміському «раю» 
мешкають сотні комах, серед них найчисленніші – цикади. Вони весь час співають пісню 
радості й задоволення, їхні голоси зливаються в єдиний хор. Однак з-поміж них виді-
ляється голос старого цикади – мудрого й самотнього ватажка, який довгий час ховався 
під землею, а згодом оселився на вершині розлогої верби, ставши «першим голосом» 
хору цикад. Однак, на перший погляд, затишний парк приховує небезпеку – це хлопчик з 
рогаткою, який врешті-решт поцілив у жабу, і павук, що причаївся на вікні, розтягнувши 
своє павутиння в кутку намету для велосипедів. Він очікував жертву і вбивав її, як тільки 
та заплутувалася у павутинні. То ж на землі вже лежала ціла купка мертвих комах. Ста-
рий цикада хотів попередити про небезпеку своїх співродичів, однак ті сприймали його 
спів і не розуміли слова. Зрештою він наважився вступити у двобій з павуком – сутичка 
закінчилась смертю цикади і зникненням павука. Однак за день всі мешканці саду по-
бачили старого цикаду живим, як і раніше, на вершечку верби. Він виглядав дивно – з 
маленьким тілом і великою головою, і чимось нагадував павука… Так в загальних рисах 
розгортається сюжетна лінія новели. Якщо не вдаватися до тлумачення символічних об-
разів, то зовнішній порядок подій можна трактувати як пародіювання соцреалістичного 
канону. Адже старий цикада виглядає справжнім революціонером, який довгий час пере-
бував у в’язниці, а потім очолив спільноту однодумців і заради їх порятунку віддав влас-
не життя. Насамкінець залишився жити у пам’яті молодого покоління. Така примітив-
ність і прямолінійність цієї версії, помножена на моменти пафосного наративу, навіюють 
спорідненість із творами радянської доби. Однак, численні подробиці в описах героїв та 
ситуацій, символічна глибина твору переконливо показує, що зовнішній пласт – це лише 
вміла гра талановитої письменниці, за якою приховані загадки і лабіринти. Підсумову-
ючи, зауважимо, що в сюжетній лінії образи комах не виглядають негативними, окрім 
павука, та зрештою і він не однозначний.

Психологічний пласт. Занурення у психологію людини, блукання по закутках люд-
ської душі – знакові риси творчості Цань Сюе. Варто відразу наголосити, що природа 
психологізму цієї авторки має декілька складових – це, звичайно, власний досвід, а та-
кож орієнтація на вибіркову культурну спадкоємність (перш за все творчість Лу Сіня) та 
захоплення творами західної літератури (зокрема прозою Ф.Кафки). Життєвий досвід 
Цань Сюе закарбував у свідомості письменниці стан постійної психічної напруги, в яко-
му перебувало китайське суспільство за часів «культурної революції». Тваринний страх, 
що межує з божевіллям, часто переслідує створених нею персонажів. Мотив божевілля 
у Цань Сюе (зокрема у знаковій новелі «Хатинка на горі») часто порівнюють з відповід-
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ним мотивом лусінівських творів «Справжня історія Ак’ю» та «Щоденник божевільно-
го». Зрештою і сама письменниця визнає одностайність із думками Лу Сіня, зокрема в 
оцінці психологічного стану китайського суспільства. Зокрема, вона зазначила: «Наші 
співвітчизники хворі, навіть, можна сказати, смертельно хворі. А недуга їх – «ак’юізм», 
описаний колись ще паном Лу Сінєм» [9: 73]. У нашому ж дослідженні найбільш ваго-
мим буде сприйняття й осмислення письменницею ідей Ф.Кафки, який, за її власним 
зізнанням, кардинально змінив її погляди щодо сутності літературної творчості. Опису-
ючи свій стан після прочитання творів Кафки, Цань Сюе зізналася, що це було для неї 
«напруженим випробуванням душевних сил та викликом волі» [10: 211]. Письменницю 
вразило уміння Кафки перебувати відразу у двох іпостасях – янгола та диявола. Розмеж-
овуючи їх у процесі творчості, письменник демонструє внутрішню боротьбу людської 
свідомості, дуалістичної по суті. Цей принцип став одним з провідних і у творах Цань 
Сюе, зокрема в новелі «Цикада». 

Головний персонаж новели – старий цикада – весь час перебуває у стані внутрішньої 
боротьби й вагань. Спочатку він вагається у спроможності реалізуватися у сучасному 
житті, він живе усамітнено на своїй гілці, «здається весь час перебуваючи зануреним у 
спогади» [7]. Він – крилата комаха, але практично ніколи не користувався своїми крила-
ми. Довгий час пребування у темряві підземелля вплинув на його характер – він прирече-
ний бути самітником, який переймається життям своїх співродичів, однак відмежований 
від них якоюсь неподоланною перепоною. Навіть коли цикади підхопили його пісню, 
визнавши своїм духовний ватажком, він усе одно не може опікуватися ними, не може по-
передити про небезпеку, адже комахи не розуміють його слів. Відчувається постійне на-
пруження. Воно наростає після загибелі жаби, яка надокучила хлопчиськові з рогаткою 
своєю підчайдушною піснею, навіяною спогадами про колишнє кохання. Однак старому 
самітнику смерть жаби не здається трагічною, адже у спогадах вона знову пережила 
щасливі моменти свого життя, викликані палкими почуттями. В душі цикади зароджу-
ється нові переживання і вагання. Він спостерігає за полюванням страшного павука, од-
нак писк однієї з жертв – молодої цикади – приголомшує його: це вигув задоволення, а 
не страждання. Він не може повірити своїм здогадкам – невже цикада сама кинулася в 
обійма смерті? Усі подальші думки старого самітника, аж до його загибелі й подальшо-
го воскресіння, подаються авторкою у формі запитань. Думки з’являються мимовільно, 
переплітаючи правду і уяву, здається, герой сам уже не може керувати своїми почуттями 
й пориваннями. Тому його рішення вступити у двобій з павуком втрачає однозначність – 
це ніби продовження внутрішньої боротьби героя із самим собою. Не дарма сама сцена 
двобою пропущена (це лакуна в тексті), а наприкінці новели цикада промовляє до себе: 
«Хто ж такий павук? Хіба це не я сам…» [7].

Отже, психологічний рівень тексту представляє його справжню мотивацію, по-
іншому інтерпретує події та вчинки, аніж це було на рівні подієвому. Образ цикади по-
стає тут складним і неоднозначним, природа комахи практично зникає, на перший план 
виходить потужна внутрішня боротьба, притаманна саме людині.

Філософський рівень. Це найскладніший рівень інтерпретації симвлолів, оскільки 
він найбільш полівалентний. Однак, спробуємо подати деякі припущення.

Як відомо, в китайській культурі цикада символізує безсмертя або продовження 
життя після смерті. У зв’язку із цим існував обряд, коли померлому перед похованням 
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вкладали у вуста цикаду. Візерунок у вигляді цикади на головному уборі символізував 
людину правдиву і принципову [11: 44]. Отже, китайська традиція пов’язує з цикадою 
магічні та релігійні сенси, а також високі моральні якості. Ними значною мірою керу-
ються сучасні китайські дослідники, пояснюючи філософський сенс новели «Цикада». 
Так, Дуань Чунсюань пропонує соціальну концепцію сутності людського буття у творі, 
він доводить, що старий цикада – образ пророка і мислителя. Дякуючи своїм непере-
січним здібностям, він очолює спільноту цикад, створюючи «могутній хор». Проте, він 
раптом розуміє, що життя сповнене небезпеки (хлопець з рогаткою та павук), однак ко-
махи не усвідомлюють цього, продовжуючи поринати у «карнавал» життя. Щоб запо-
бігти небезпеку цикада вступає у двобій з павуком, в якому випробовує себе, пізнає межі 
власних сил і можливостей. Його могутній дух перемагає, тому і стає можливим його 
переродження (голова залишається тією ж, а тіло виростає нове). Усі докладені зусилля 
й сама боротьба закінчується з приходом осені, «однак старі верби пам’ятатимуть мо-
гутній і величний хоровий спів», а сам цикада та його справа перетворяться на духовний 
«спадок» [12: 71-72].

Варто підкреслити, що дослідник не обминає увагою висловлювання самої Цань 
Сюе про те, що людина не може бути повністю зануреною лише в духовне буття, оскіль-
ки найчистіший дух може народитися лише у тлінному тілі [12: 72]. Тому в герої весь 
час бореться потяг до земних незвіданих пристрастей (кохання, як у жаби, гурманства, 
як у павука) та спага духовних пошуків. Він повинен пізнати незгоди та примарність 
пересічного життя і через загибель здобути вічність духу. Остання версія здається більш 
переконливою, оскільки внутрішня боротьба є суто важливою для Цань Сюе в її системі 
цінностей людського існування. Лише хочеться додати, що проблема сенсу людського 
життя розв’язується письменницею у межах постійних пошуків людського в людині. Це 
видається найважливішим у період тотального руйнування будь-яких цінностей та втра-
ти моральних орієнтирів у суспільстві.
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УДК 82.00
 Кириченко С.Н.

(Севастополь, Украина)

медицинСКий диагноЗ иЛи СоциаЛЬнЫй преССинг
(по рассказу А.П. Чехова «Чёрный монах»)

Стаття присвячена аналізу оповідання А.П.Чехова «Чорний монах», у якому пись-
менник зображує головного героя хворим на шизофренію – манію величі. В оповіданні 
фігурують філософські теми, визначено вічні цінності людського буття.

Ключові слова: манія величі, авторський задум, життєва декларація, образна сис-
тема, художня структура, цінності буття.

 В статье анализируется рассказ известного русского писателя А.П.Чехова «Чёрный 
монах», в котором автор изображает главного героя, больного шизофренией – манией 
величия. В рассказе, посвящённом медицинским проблемам, рассматриваются философ-
ские темы, вечные ценности человеческого бытия.

Ключевые слова: мания величия, авторский замысел, жизненная декларация, образ-
ная система, художественная структура, ценности бытия. 

The article investigates the story of famous Russian author A.P. Chekhov «Black monk», 
studies medicine theme – megalomania and philosophic problems of human existence.

Key words: megalomania, author’s idea, life’s declaration, imaginer’s system, art structure, 
values of existence. 

Постановка проблемы связана с попыткой исследователя ответить на вопросы: дей-
ствительно ли рассказ посвящён только медицинской тематике, как заявлял сам Чехов 
современникам, или писатель рассматривает проблемы отношений интеллектуальной 
личности и общества, влияния деформированного воспитания на процесс становления 
психики героя, выявляя причины, приведшие его к состоянию невроза и галлюцина-
торных явлений. Правомерно ли признавать существование организующего фактора в 
структуре рассказа, помогающего раскрыть смысловое содержание произведения благо-
©   Кириченко С.Н., 2011
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даря художественной образности севастопольского текста?
Интерес к творчеству А.П.Чехова был всегда постоянным, глубины познания его 

произведений неисчерпаемы, и разносторонние исследования о писателе лишь немно-
го приближают чеховедение к пониманию подлинного смысла его созданий, как счита-
ют сегодняшние критики (В.Б.Катаев)[1:240]. Чехова исследуют в связи с проблемами 
философии, психологии, медицины, связывая его с именами мировых известностей – 
Гофманом, Гёте, Кафкой, Ницше, Фрейдом [7:37-42, 115-122, 126-145, 165-181]. Чехов и 
медицина – тема традиционная и в медицинской науке, и в литературоведении. 

Чехов был дипломированным врачом-практиком, и, полностью посвятивший себя 
литературной деятельности и не занимающийся врачебным делом официально, не от-
казывался помочь своим коллегам и их пациентам в случае постановки диагноза. Кроме 
того, всем известный факт, в Мелихово, под Москвой, где Чехов приобрёл для себя и 
родителей усадьбу, в периоды эпидемий он работал участковым врачом ( с августа по 
октябрь 1892 года принял более 800 больных, отказавшись от платы) [2:203]. В ялтин-
ский период к доктору Чехову, самому больному туберкулёзом, обращались за помощью 
множество туберкулёзных больных [2:227] .

Всем известное шутливое высказывание Чехова: «Медицина – моя законная жена, 
а литература – любовница», - небезосновательно: писатель неоднократно подтверждал, 
что занятия его «медицинскими науками имели серьёзное влияние на литературную дея-
тельность» [7:139]. Исследователи его творчества тоже отмечали связь его произведений 
с медициной, считая, что анализ Чехова-художника подобен экспериментам учёного-ме-
дика [7:141]: «он обнажает психику своего героя, как бы постепенно углубляясь острым 
скальпелем в глубину человеческого материала»[7:141 ].

 Замысел написания «Чёрного монаха», как ответил писатель критикам, очень прост 
– изобразить «одного молодого человека, страдавшего манией величия», то есть на-
писать о больном шизофренией, о проявлении симптомов психического заболевания 
[6,Т.10:37 ]. Отметим, что многие произведения, в том числе и «Чёрный монах», Чехов 
писал будучи нездоровым, наблюдая у себя признаки усиливающегося туберкулёза, ча-
сто в мрачном настроении: «… нет особенного желания жить», - писал он в одном из пи-
сем, полемизируя с недоброжелателями, - «если автор изображает психически больного, 
то это не значит, что он сам болен, «Чёрного монаха» я писал без всяких унылых мыслей, 
при холодном размышлении, просто пришла охота изобразить манию величия» [6, Т.10: 
43]. Е.Б. Меве, автор книги «Медицина в творчестве и жизни А.П.Чехова», врач, профес-
сор, описывает болезнь главного героя рассказа Коврина как шизофрению рекуррентной 
формы, при которой сохраняются знания, интеллект, профессиональные навыки, пси-
хическое расстройство выражается в парадоксальных умозаключениях, галлюцинациях, 
нередко принимающих характер диалога [2:103 ]. Если принять во внимание заключение 
медиков по поводу течения болезни чеховского персонажа Коврина, университетского 
профессора философии, то, думается, произведение посвящено не просто художествен-
ному описанию болезни и её трагического исхода. Рассмотрим версию смыслового пони-
мания рассказа, предложенную самим автором, - показать заболевшего человека. Тогда 
и мистические картины, и фантастический образ чёрного монаха являются проявлением 
галлюцинаторного состояния при шизофреническом диагнозе, «сверхъестественное ос-
новывается на рационалистических мотивировках как психическая патология»[7: 39 ], 
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возникшая на почве нервного перенапряжения: « Андрей Васильевич Коврин, магистр, 
утомился и расстроил себе нервы, по совету приятеля доктора решил провести весну и 
лето в деревне» [6,Т.7:288 ]. Нервность, чувствительность, перепады настроения, гал-
люцинации в виде чёрного монаха, воспроизведение разговора с ним, лечение с после-
дующим выздоровлением, ухудшившееся физическое состояние здоровья, приведшее к 
туберкулёзу лёгких, и летальный исход – вот общая картина болезни главного героя. 
Обратимся к сюжету, к раскрытию и анализу событий, с помощью которых попытаем-
ся выявить истинный, глубоко скрытый в художественной образности чеховский смысл 
рассказа, а не тот, заявленный самим автором, которым он вводит в заблуждение чита-
тельскую публику - « просто изобразить манию величия». Прожив в уединении три неде-
ли в родовом Коврино, герой отправился погостить в имение к своему бывшему опекуну 
и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу, и его дочери Тане. Коврин 
находился в хорошем расположении духа, бодром, весёлом настроении, его радует ве-
сенняя природа, встреча и разговоры с близкими, почти родными людьми, чаепития со 
сливками и сдобными кренделями, прогулки по саду, музыкальные вечера в гостиной с 
пеним и танцами. Чехов, говоря о внутреннем состоянии Коврина, подчёркивал полную 
удовлетворённость его своим образом жизни в деревне, неоднократно для выражения его 
настроения писатель использует такие слова, как «радость», «удовольствие», «счастье»: 
«с удовольствием думал о том, что опять скоро сядет за работу» [6, Т.7:292 ], «в груди 
его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве» [6,Т.7:293] 
, «каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия» [6,Т.7:294]. Беседы с чёрным мо-
нахом, собственной галлюцинацией, который говорил ему лестные и приятные слова, 
убеждали его в правильности выбора деятельности: «твоя удивительная наука и вся твоя 
жизнь посвящены разумному и прекрасному» [ 6, Т.7:304]. Лицо Коврина становилось 
« каким-то особенным, лучезарным, вдохновенным» [6,Т.7:297] , «непонятная радость 
наполняла всё его существо»[ 6,Т.7:301] , он «был погружён в интересную работу», «хо-
телось чего-то гигантского, необъятного, поражающего» [ 6,Т.7: 301 ]. 

Кроме удовольствия, полученного от созерцания природы, общения с приятными 
ему людьми, интересной ему работы, Коврин испытывал вдохновение ещё от одного из 
важнейших источников радостного и полноценного бытия – предчувствия любви, а по-
том и самого любовного состояния, вызванного взаимным чувством к Тане. Песоцкий 
и Таня были единственными близкими ему людьми. Потерявший отца и мать в раннем 
детстве, он узнал «искреннюю ласку», любовь и понимание в доме Песоцких, «которые 
любили его как своего, родного, кровного»[ 6,Т.7:302], а сейчас подросшая Таня, «худо-
щавая и стройная», «умиляла его» [6,Т.7:290].

 «Любовь только подлила масла в огонь», удвоила его творческие силы, после объяс-
нения с Таней он почувствовал себя ещё более счастливым: «восторженный, шёл к себе 
и с тою же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, 
брался за книгу или за свою рукопись»[6,Т.7:309].Можно сказать, что всё то, что является 
для Коврина составляющими счастья, причём, больного Коврина, является жизненной 
программой самого писателя. «Моё святая святых – это человеческое тело, здоровье, 
ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода от силы и лжи, в чём бы по-
следние две не выражались» [7:116], «ненавижу ложь и насилие, фарисейство, тупоумие, 
произвол», - это написано Чеховым в письмах. В рассказе в художественной форме пи-
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сатель продолжает излагать свои представления о смысле полноценного бытия человека 
на земле устами мистического монаха, а на самом деле больного Коврина: «Цель жизни 
– наслаждение», «истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представляет бес-
численные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано : в дому 
Отца Моего обители многи суть»[ 6,Т.7:30 ]. Жить сознательно и свободно, «служить 
разумному и прекрасному», тому, что вечно - удел «служителей высшему началу», и 
подобных людей «ожидает великая блестящая будущность»[6, Т.7:304 ]. Некоторые кри-
тики[4] видят в словах монаха размышления Чехова о высокодуховных людях вообще и, 
в частности, о самом себе, так как и он, как любой творческий человек, сомневался в по-
лезности своего труда для людей: «Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. 
Для кого и для чего я пишу?» Он видел в публике необразованность, дурное воспитание, 
неискренность: «Нужен я этой публике или не нужен, понять я не могу»[7:133 ].

 Слова монаха, обращённые к Коврину, вдохновляют героя, убеждают его в правиль-
ном выборе своего пути – приближать будущее, сделать человечество достойным цар-
ствия божьего, избавить его от грехов и страданий. И Коврин в своих мечтах готов был 
«отдать идее всё – молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага» 
[6,Т.7:306 ]. И если бы не проявление душевной болезни у героя, можно было бы гово-
рить и о его собственной блестящей будущности, настолько высоки и пафосны были 
представления его о целях жизни. То, что будет определено врачами и близкими героя 
как бред во время психических галлюцинаций с диагнозом мании величия, на самом 
деле является декларацией Чехова о смысле жизни истинных интеллигентов. Понятию 
свободы, тоже являющейся одним их компонентов счастья для Коврина и составляю-
щей основу в жизненной программе Чехова, уделяется много места в рассказе. Болезнь 
главного героя выполняет функции защитного механизма, который помогает ему уйти 
от обыденной реальности, фальшивой, скучной, и ощутить себя свободным, вернуть 
чувства радости, любви, прекрасного, желания высоких помыслов. Выздоровление воз-
вращает его опять в мир действительности, где становятся заметными неискренность, 
где приходится подчинять свою свободу обстоятельствам и прихотям других людей, за-
ниматься неинтересным делом, и многое другое, что связано с несвободой личности в 
системе общественных отношений. Всё, что в жизни Коврина соотносится с представ-
лением о свободе – даёт ему ощущение счастья и полноценного существования, и это, 
с точки зрения персонажей рассказа - Тани и её отца, свидетельствует о его нездоровье. 
Проявление несвободы в жизни героя влечёт за собой скуку, уныние, бессмысленность 
существования, тогда как это состояние воспринимается окружающими как выздоров-
ление. Переходы от нездоровья к выздоровлению и снова к возвращению болезни изо-
бражаются Чеховым незаметно для читателя, чередование состояний счастья и несча-
стья у главного героя, вызванных ощущением свободы или её подавлением, выражены в 
рассказе с помощью определённой образной системы. Природа, музыка, пение, чтение 
книг, прогулки, ожидание любви, мечты о высоком назначении человека связаны с по-
нятиями свободы, счастья, удовлетворения жизнью. Сад и дом Песоцких , садоводческая 
деятельность Тани и её отца, научные статьи Песоцкого, истеричность Тани, неудачный 
брак, насильственное лечение Коврина, скучная работа, его новая женщина Варвара Ни-
колаевна – всё это вызвано несвободным выбором героя, помимо его воли и желаний, и 
потому делающие его несчастным.
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 Под впечатлением прекрасной мелодии серенады Брага с мистическим содержани-
ем ( «девушка, больная воображением, слышала ночью какие-то таинственные звуки, 
прекрасные и странные») [6,Т.7:294] Коврин не может далее оставаться в душном саду 
Песоцких. Цветы на клумбах «издавали влажный, раздражающий запах», его тянет на 
свободу, на берег реки, в поле, на простор. В последних лучах заходящего солнца, увидев 
«широкое поле, покрытое молодою, ещё не цветущей рожью», он почувствовал свободу: 
«Как здесь свободно, просторно, тихо!» [6,Т.7:29 ]. С этим ощущением свободы и радо-
сти он замечает приближающегося к нему чёрного монаха с доброй и ласковой улыбкой, 
начинаются беседы с ним о высоком предназначении человека, приносящие герою ра-
дость. В финале рассказа возвращение душевной гармонии после многих жизненных не-
удач приходит к нему, когда он созерцает ночью морской пейзаж севастопольской бухты, 
и под влиянием красоты и величия просторной стихии к нему снова приходит чувство 
освобождения от скучной, обыденной и фальшивой реальности: «Бухта, как живая, гля-
дела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе»[ 
1:246 ] . И именно в этот момент к нему вновь возвращаются галлюцинации в образе 
чёрного монаха, и он опять испытывает радость и счастье.

 В образной системе рассказа показывается проявление несвободы в жизни героя, 
подавление личностных стремлений, вызвавших у него впоследствии разрушение пси-
хики. Лишившись рано родителей, Коврин ребёнком попадает под опеку Песоцкого, че-
ловека честного, порядочного, ответственного, любящего его и заботящегося о его вос-
питании. И отец и дочь уверены в положительном влиянии их семьи на характер и судьбу 
своего подопечного: «Вы учёный…вы сделали блестящую карьеру…вы вышли такой 
оттого, что он воспитал вас»[6,Т.7:291]. Действительно, многим хорошим качествам в 
себе Коврин обязан семье Песоцких, и , понимая это, испытывает к ним благодарность, 
однако его мягкая душевная организация в строго регламентированной обстановке их 
деятельности и бытового уклада приобретает склонность к идеализации окружающих 
его сторон жизни и, при столкновении с реальностью, он уходит в созданный им самим 
мир позитивных переживаний, где он чувствует себя свободным и счастливым. 

Рассмотрим художественную систему образов рассказа, благодаря которой перед 
читателем раскрываются причины появления у Коврина признаков невроза, а затем и 
начинающейся психической болезни. Образ дома и парка Песоцких рисуется в строгих, 
мрачных тонах, недаром, исследователи готического жанра находят сходство их усадьбы 
со средневековым замком ужасов: «старинный парк, угрюмый и строгий», дом «громад-
ный, с колоннами, со львами», «с облупившейся штукатуркой[1:240], «обнажившиеся 
корни сосен похожи на мохнатые лапы», « вода блестит нелюдимо» [6,Т.7:288]. Даже для 
описания многообразия красок цветника в парке Песоцких Чехов выбирает два цвета 
- «ярко-белый» и «чёрный, как сажа». Деревьям в саду Песоцкий не даёт возможность 
развиваться естественно, свободно, они пострижены ненатурально, «с изысканным 
уродством, издевательством над природой»[6,Т.7:28 ]: груша в виде пирамидального 
тополя, зонт из яблони, шаровидные дубы, цифра 1862 из слив, крыжовник и смороди-
на со стволами, как у пальм; деревья стоят в шашечном порядке, «прямы и правильны, 
точно шеренги солдат»[6,Т.7:290]. Картина сада показалась Коврину «однообразной и 
даже скучной», и Таня признаётся ему, что сад для них с отцом был всегда коммерче-
ским предприятием и не более: «У нас только сад, сад, сад и больше ничего. Штамб, 
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полуштамб, апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка» [6,Т.7:291 ]. Коврин, вы-
росший в этой обстановке, не видел и не замечал неестественных условий для нормаль-
ного развития живой природы, тем более не предполагал, что подавляющая воля хозяина 
имения Песоцкого, имеющего добрые намерения, может распространяться и на воспи-
тание его личности, деформировать её, как деревья в саду. Чехов-психолог с помощью 
художественных деталей, изображающих уклад жизни, обстановку усадьбы, характер 
отношений в семье Песоцких, поясняет причины появления у Коврина признаков болез-
ни. Вылеченному, «выздоровевшему» Коврину, приехавшему в деревню, как и в начале 
рассказа, «подкрепить свои физические силы»[6,Т.7:313 ], Чехов даёт возможность из-
бавиться от иллюзий и увидеть дом, его обитателей, природу в реальном свете: «в старом 
громадном зале запахло точно кладбищем», «угрюмые сосны с мохнатыми корнями сто-
яли неподвижны и немы», в поле, где его раньше радовал простор и молодые посевы 
ржи, «теперь лежал скошенный овёс»[6,Т.7:313 ]. Если ранее писатель подчёркивал в 
своём герое радостное, счастливое состояние, то теперь отмечаются происшедшие в его 
внешности негативные изменения: «походка вялая», «лицо пополнело и побледнело», 
«вялый, неудовлетворённый вернулся домой»; в отношениях с Песоцкими утрачивают-
ся восторженность и любование ими, теперь они неприятны Коврину, раздражают его 
суетливостью, деловитостью, мелочностью интересов ради «сытости», «желудочным 
кабаньим оптимизмом». Свой брак он считает неудачным: когда-то отец Тани попросил 
его жениться на дочери, чтобы садоводческое дело Песоцких перешло в надёжные руки, 
и он сделал предложение, долго не раздумывая, возможно, потому, чтобы не обидеть 
единственно близких ему людей. И это тоже было проявление давления на него со сто-
роны Песоцкого, последовавшей за этим несвободы действий, желаний, утомительной 
опеки над ним, приведшей к болезни. «Зачем вы меня лечили? Я был весел, бодр и даже 
счастлив, я был интересен и оригинален», «мне скучно жить», «я видел галлюцинации, 
но кому это мешало?»[6,Т.7:314 ]

Работа, которая ранее приносила ему удовольствие и радость, теперь видится скуч-
ной, компилятивной, никому не нужной: добившись звания профессора, «излагать вя-
лым, скучным, тяжёлым языком обыкновенные и притом чужие мысли»[6,Т.7:319].

Другая женщина, которая сменила Таню, рисуется Чеховым безлико и лаконично, 
чтобы подчеркнуть случайность её появления в его жизни и одновременно необходи-
мость её присутствия в качестве сиделки, нанятой для ухода за больным, потому и без-
различной к его самочувствию: «на два года старше, ухаживала за ним, как за ребёнком», 
«напилась чаю, легла спать и скоро уснула», «за ширмами спала Варвара Николаевна, и 
слышно было, как она дышала»[6,Т.7:317 ].

 Письмо Тани, в котором она проклинала бывшего мужа за причинённые страдания и 
желала ему скорой смерти ( «Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты ско-
рее погиб. Будь же ты проклят!»), её сильная ненависть к нему вызывают у него чувство 
вины перед ней и её отцом. Опять, как и прежде, только будучи серьёзно больным ту-
беркулёзом, он испытывает давление чужой воли, чужого мнения, к нему возвращаются 
воспоминания о счастливом времени, когда его считали психически больным, а он был 
доволен всем, что его окружало. Происходит возвращение психической болезни, а с ней 
к нему вновь приходят ощущения счастья и вдохновения. 
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 Когда-то, в первый его приезд в усадьбу Песоцкого, просторы поля и реки, есте-
ственной природы ( а не их искусственного сада) вызвали в нём радость и восхищение 
свободой, и именно в тот момент происходит диалог с чёрным монахом, усиливший в 
нём желание жить вдохновенной жизнью ради блага других. Так и сейчас, при виде не-
обычайной захватывающей красоты морского пейзажа к нему возвращается «мирное, 
покойное и высокое настроение»[6,Т.7:318 ], опять слышатся звуки знакомой мелодии 
серенады Брага о священной гармонии, непонятной смертным, опять «чудесная, сладкая 
радость задрожала в его груди» [6,Т.7:320], «он звал сад с роскошными цветами, молодое 
ржаное поле, «свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, 
которая была так прекрасна». «Невыразимое, безграничное счастье наполняло всё его 
существо», опять чёрный монах ласково говорил ему о высоком предназначении и о жиз-
ни вечной. «Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже 
мёртв, и на лице его застыла блаженная улыбка»[6,Т.7:321]. Рассказ окончен. Почему 
экстаз последних минут счастья главный герой испытал в Севастополе, глядя с балкона 
гостиницы на севастопольскую бухту? Чехову были хорошо знакомы морские пейзажи 
Ялты, Гурзуфа, более экзотические для пробуждения романтического настроения, более 
говорящие о свободной стихии моря, чем городские картины. 

 Гостиница, в которой расположился Коврин в Севастополе, по описанию Чехова, это 
гостиница «Кист», в ней останавливался и сам писатель, и хотя сегодня в её реставри-
рованном, обновлённом здании работает российский культурный центр «Дом Москвы» 
и рядом находится многолюдная Нахимовская площадь и Графская пристань, строение 
сохранило свой уютный вид как место для отдыха приезжих в неспешном Х1Х веке, с 
его небольшими балконами, широкими окнами , выходящими на море, на бухту.

 В месте, выбранном Чеховым для описания нескольких последних часов жизни ге-
роя, присутствуют многие слагаемые, из которых складываются условия полноценного 
бытия, неоднократно декларируемые самим писателем – свобода, захватывающая кра-
сота природы, завораживающая музыка, воспоминания о романтической любви, творче-
ское вдохновение, высокие мысли о будущем, радостные и весёлые голоса людей вокруг, 
желание жить возвышенно и полезно и жить вечно. Летняя июльская ночь - «была тихая 
тёплая погода, и пахло морем», «бухта отражала луну и огни», цвет воды – «нежное и 
мягкое сочетание синего с зелёным», «казалось, лунный свет сгустился и вместо воды 
наполнял бухту». В нижнем этаже из открытых окон «отчётливо слышались женские 
голоса и смех», «по-видимому, там была вечеринка», «заиграла скрипка и запели два 
нежных женских голоса», «в романсе говорилось о девушке, которая слышала ночью в 
саду таинственные звуки священной гармонии, смертным непонятная». Всё это окру-
жало Коврина в севастопольской гостинице и возвращало ему, ранее испытывавшему 
одиночество, беспокойство и страх, забытую «чудесную, сладкую радость», «мирное, 
покойное и высокое настроение»[6,Т.7:318,320]. Последние размышления чеховского 
персонажа, вопреки трагичности финала, подтверждают основное направление автор-
ской мысли, проходящее через всю художественную структуру рассказа и раскрывающее 
его истинный замысел – показать величие и красоту человеческого существования на 
земле, в окружении всего прекрасного, что может дать человеку жизнь, его стремление к 
совершенству и осмыслению самого себя и окружающего мира. Можно присоединиться 
к точке зрения исследователей, которые считают, что рассказ «Чёрный монах» является 
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не только описанием истории психической болезни и причин её возникновения у глав-
ного героя ( на этом мнении настаивал сам автор), в повествовании изображаются чехов-
ские «мечты о высоком предназначении человека», о счастье, о любви, о свободе[1:332 ].
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рецепціЯ традиційноЮ уКраїнСЬКоЮ КуЛЬтуроЮ модерних 
фіЛоСофСЬКих домінант 

(на матеріалі роману «Проти переконань» Ольги Мак)

У статті розглянено рецепцію традиційною культурою модерної культури як яви-
ще міжкультурного конфлікту. Проаналізовано основні його складові, реалізовані через 
опозиції релігії/науки, кордоцентризму/раціоналістичного гуманізму; визначено резуль-
тат акультурації на прикладі героїв роману. 

Ключові слова: конфлікт культур, зміна генерацій, символат, акультурація, літера-
тура діаспори.

В статье рассматривается рецепция традиционной культурой современной 
культуры как процес межкультурного конфликта. Проанализированы основные его со-
ставляющие, реализуемые через оппозиции религии/науки, кордоцентризма/рационалис-
тического гуманизма; определен результат процесса аккультурации героями романа.

Ключевые слова: конфликт культур, смена поколений, символат, аккультурация, 
литература диаспоры.

The article concerns the reception of modern culture by traditional one as a phenomenon 
of intercultural conflict. Its basic components, implemented by the opposition of religion/
science, cordocentrism/rationalist humanism are analyzed; the result of acculturation is 
defined through the example of novel characters.

Key words: conflict of cultures, generations change, symbolate, acculturation, literature 
diaspora.
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У сучасному літературознавстві все більше досліджень концентруються на вивченні 
зв’язку літератури та культурології, з’ясуванні точок їх перетину, висвітленні культурних 
феноменів у художньому дискурсі (П. Баррі, М. Баль, Х. Ортега-і-Гассет, Я. Поліщук, Л. 
Горенко та інші). У цьому контексті вагомим є зосередження уваги дослідників на твор-
чості представників української діаспори, адже проблематика, репрезентована у текстах 
письменників-емігрантів значною мірою відображає взаємозв’язок культур України та 
світу ХХ століття. У цій статті ставимо собі за мету проаналізувати роман «Проти пе-
реконань» на сьогодні ще малодослідженої письменниці Ольги Мак у ключі реалізації 
конфлікту традиційної української культури та модерних європейських філософських 
досягнень. 

Зауважимо, що у наш час життя і творчість Ольги Мак досліджується в таких аспектах:
- вивчення біографічних відомостей (В. Мацько, Л. Литвиненко), Г. Кирпа, О. За-

барний);
- літературознавчий аналіз окремих творів (Д. Чередниченко, Л. Храплива-Щур,  

Б. Стебельський, Н. Дзюбишина-Мельник);
- аналіз ідейно-тематичних колізій творів крізь призму образів, символів (В. Мацько, 

Н. Тимощук).
Цінний матеріал про письменницю також є у літературно-критичних рецензіях на її 

книги (О. Забарний, А. Мовчун) та невеликі замітки в періодичній пресі з нагоди нового 
видання чи пам’ятної дати (Є. Сохацька, Л. Храплива-Щур, О. Пилипець).

Однак при цьому ні в Україні, ні за її межами досі немає повного ґрунтовного до-
слідження усієї творчості письменниці. Зокрема, залишається зовсім не вивченим одне 
із її найдовершеніших епічних полотен – роман «Проти переконань» (1959). Цей твір був 
написаний Ольгою Мак вже в зрілому віці, в час найактивнішої творчої діяльності (1954 
– «З часів єжовщини», 1955 – «Бог вогню», 1956 – «Чудасій», 1957 – 1958 – «Жаїра»). 
Характерним є те, що письменниця сама пережила політичні репресії у Радянському Со-
юзі. Саме тому досліджуваний роман найповніше з усіх текстів письменниці не тільки 
реалістично репрезентує культурно-історичні особливості зображуваної епохи, а й роз-
криває формування нового синтезованого типу світогляду та духовні пошуки українців 
початку й середини ХХ століття. 

Такі визначальні риси художнього тексту вимагають ґрунтовного літературознавчо-
го аналізу його ідейно-тематичного спектру, особливо в час домінування досліджень на 
межі літературознавства, філософії та культурології. Актуальність нашої роботи по-
лягає в різновекторному підході до характеристики роману «Проти переконань» Ольги 
Мак у контексті української культури ХХ століття.

Становлення індустріальної цивілізації на початку минулого сторіччя, науковий, 
аксіологічний, ціннісний, релігійний, онтологічний прогрес призвели до кризи ідей 
гуманізму та просвітницьких ідеалів. В Україні, у зв’язку зі складними політичними 
умовами та проникненням новітніх західноєвропейських досягнень у всі сфери життя, 
розгорнувся конфлікт традиційної української культури, основною складовою якої було 
християнське вчення, та модерних філософських вчень Заходу, у центрі яких – наука як 
всепереможна сила. Повну репрезентацію особливостей рецепції носіями автохтонної 
культури запозичених елементів, спостерігаємо на прикладі головних образів роману 
«Проти переконань» Ольги Мак – Ігоря Березовського та Марусі Кобзаренко.



344

З огляду на те, що твір є маловідомим та в Україні ще не перевидавався, коротко 
опишемо сюжетно-композиційні особливості твору.

Хронологічні межі зображуваної у романі дії – 1935 – 1957 роки. Головна сюжетна 
лінія твору – любовна – відносини між Ігорем Березовським та Марусею Кобзаренко. У 
молодого успішного студента географічного факультету Ігоря зав’язуються дружні від-
носини із донькою шевця Марусею. Через деякий час батько дівчини Григорій Кобза-
ренко просить хлопця стати репетитором для його дочки, і той погоджується. Поступово 
молоді люди закохуються один в одного, Ігор переконує дівчину стати його дружиною 
«без ЗАГСу» та церковного шлюбу. Згодом, коли батько дізнається про вагітність доньки, 
він важко переживає це та згодом помирає. Ігор та Маруся змушені працювати у різних 
селах. У Марусі народжується донька – Тетяна. «Подружжя» ввічливо переписується, 
іноді зустрічається, але кохання пригасає. Важкі воєнні роки остаточно розлучають геро-
їв. Востаннє зустрічаються вони у Німеччині, де остаточно усвідомлюють, що їх щастя 
повністю зруйноване.

Оглядово проаналізувавши особливості тематичної канви тексту, розглянемо осно-
вний конфлікт роману – міжособистісний (Ігор – Маруся), що проектується на більш 
глобальне протистояння: міжпоколінне та міжкультурне.

На час зав’язки конфлікту твору головному героєві – Ігореві – 25 років. Марусі – 
16. Очевидно, що обидва персонажі у творі – це молоді люди, які росли і виховувалися в 
час зміни історико-культурних епох (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Зазначимо, що 
вони не співпадають із хронологічними рамками століття. Адже межею двох тогочасних 
епох традиційно вважають Першу світову війну (1914 – 1918 роки). [1:82].

Однак конфлікт полягає саме в тому, що тільки Ігоря можна вважати носієм нового 
типу культури, представником молодого покоління. Натомість же Марусю характеризу-
ємо як репрезентанта ідей попереднього (старшого) покоління. Обґрунтовуємо це тим, 
що вона притримується ідей свого батька (генерації минулої епохи). 

Опозиція цінностей образів Ігоря та Марусі є рефлектором абсолютної модифікації 
світогляду українців ХХ століття, соціально-економічних та політичних умов їхнього 
життя. Як відомо, морально-духовний потенціал нації та її культурний прогрес детер-
мінуються багатьма чинниками, визначальними серед яких є ідеологічні, релігійні та 
державно-правові форми життя народу [2]. Тому будь-яка переорієнтація цінностей веде 
до культурного конфлікту, який визначають як «критичну стадію протиріч у ціннісно-
нормативних установках, орієнтаціях, позиціях, судженнях між окремими особистостя-
ми (…), специфічну у своїй ідеологічній обумовленості, несумісності оціночних пози-
цій, світоглядних і релігійних переконань, традиційних норм і правил здійснення тієї чи 
іншої соціально значимої діяльності…» [3]

Зауважимо, що у нашій роботі ми розглядаємо тільки духовну форму культури [4]. У 
цьому аспекті важливим стрижнем нашого дослідження є такий факт: так як релігійність 
була домінантною складовою світогляду населення України ХІХ століття [5], то законо-
мірно, що основний культурний конфлікт цих епох знаменувався протистоянням саме 
християнської моралі і модерних філософських вчень. У ширшому значенні можемо 
трактувати це як опозицію науки та релігії. Як зазначає Ф. Пасквел, ці дві величини у 
культурно-історичній парадигмі завжди сприймалися як загроза одна одній: «деякі при-
бічники релігії (особливих їх форм) бояться науки як небезпечної спокуси (…) до ра-
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дикального натуралізму, який підриває будь-які метафізичні чи трансцендентні основи 
людського світогляду і, ще важливіше, – моралі» [6:10]. Представники науки так само 
негативно ставляться до будь-яких проявів ірраціонального.

І справді, у романі чітко простежується боротьба між репрезентантом релігійних 
ідей (Марусею Кобзаренко) та науково-філософських (Ігорем Березовським). 

Зазначимо основні положення християнства, які є визначальними при дослідженні 
конфлікту роману (світоглядні позиції Марусі):

- заборона вшановувати інших богів, окрім Єдиного Господа [7:489];
- Церква – вселенське таїнство спасіння [7:195];
- віра у вічне життя [7:252];
- сакраментальне Священнодійство Пасхальної містерії [7:282];
- моральність пристрастей та свідомості (сумління) [7:421–423];
- гріх проти гідності подружжя [7:543];
На противагу їм назвемо ключові епістемологічні, етичні та естетичні орієнтири но-

вої епохи:
- послаблення ролі традицій;
- зміна уявлень про людську сутність та призначення;
- переструктурування опозиції духовного / тілесного, раціонального / чуттєвого, при-

родного / набутого; 
- культурна і суспільна раціоналізація; всезагальна освіченість [8:8];
- «війна статей» – протистояння патріархальних і сучасних уявлень про місце і роль 

чоловіка та жінки в соціокультурних процесах, про біологічні й соціальні чинники ген-
дерної ідентифікації [9:5–6];

- матеріалізм.
Формування світогляду виразника зазначених ідей – Ігоря автор визначає так: «Піз-

ніше вже, в зрілішому віці, він якось упорядкував свої думки, прийнявши за основу фі-
лософію Огюста Конта. До неї долучив погляди Гоббса і Ляметрі, дещо взяв від хрис-
тиянського утилітаризму Джона Стюарта Мілля — і так виробив собі свій власний 
світо гляд. Був переконаним матеріялістом, на мораль дивився очима Винниченка, а під 
оглядом національно-державницьким був самобутною стихією» [10:72].

Синтез цих положень та пропагування їх Ігорем викликали повне несприйняття Коб-
заренками. Зокрема, конфліктним у романі став той аспект, що західноєвропейські ідеї в 
дусі раціоналістичного гуманізму пропагували моделі нової моралі, новий стиль життя, 
нове ставлення до сім’ї, шлюбу, відносин між статями взагалі. Рецепція їх Ігорем була 
майже повною. Натомість для Марусі та її батька модерні погляди були несумісними із 
християнським вченням.

Основним символатом (термін Л. Уайта) [11] релігійних цінностей у романі висту-
пають «статеві відносини до шлюбу» та «аборт». Реалізується основний конфлікт через 
емоційну конотацію цього символату персонажами твору – Ігорем і Марусею (включно з 
Кобзаренком). Їхні дії та моделі поведінки строго керуються особистими символічними 
позначеннями навколишнього світу. 

Щоб чітко структурувати домінантні опозиції світоглядних концепцій героїв, про-
стежимо шлях формування їх ідей та цінностей.
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Домінанти світогляду Ігоря були закладені саме в сім’ї: «Основи його глибокої 
юнацької віри, дбайливо вщеплені матір’ю, захиталися разом зі смертю батька, яку 
він сприйняв, як велику і незаслужену кривду. І з цього моменту на сімнадцятому році 
життя, почалися сумніви (…) Ігор борсався у хащах філософських „мудростей», (…) 
перечи тував десятки книжок з батьківської бібліотеки, (…) нама гався опанувати незрі-
лим ще розумом те, чого взагалі не можна було розумом збагнути, (…)винісши з усього 
цинізм і ненависть… (…) Ігор не за лишив найменшого місця ні для духа, ні для релігії, ні 
для церкви (…), посунув усе зв’язане з Богом в найтемніший, виповнений чорною злобою 
куток душі» [10:72].

Тут варто навести міркування З. Фройда: разом із авторитетом батька у хлопчика 
зникає і авторитет Бога, оскільки вони взаємозалежні [12:408–409]. У романі простежує-
мо підтвердження цієї тези: отримавши від матері високі чуттєві пориви та лагідне ніжне 
виховання, хлопець не зміг це плекати у собі після смерті батька, – і саме на такий ґрунт 
зневіри почало сіятися зерно нових наукових поглядів. 

Маруся Кобзаренко, на відміну від Ігоря, ще у віці 5 років залишилася без матері. Ви-
ховувалася авторитарним, строгим батьком, твердо переконаним християнином. Варто 
зауважити, що однією з фундаментальних характеристик культури є те, що вона переда-
ється шляхом виховання [13: 81]. Розглядаючи у цьому контексті основних репрезентан-
тів традиційної української культури у творі – сім’ю Кобзаренків, можна зробити такий 
висновок: Маруся, яка з дитинства залишилася без матері і повністю виховувалася бать-
ком, твердо перейняла основні постулати духовної культури старого покоління. Саме 
захист поглядів, на яких Маруся виростала з дитинства, уможливив твердість остаточ-
ного вибору дівчини. Стійкість характеру дівчини могла бути зумовлена материнською 
депривацією.

Промовистим є той факт, що незаперечний авторитет батька, «який звичайно ж асо-
ціювався з авторитетом великої й незрушної духовної традиції» [9:9] призвів до того, 
що дуже часто Маруся уже не мала своєї думки, а керувалася тільки волею батька. Ігор, 
образ якого відображає нівеляцію культу предків, силу зв’язку між донькою та Кобза-
ренком зневажав:

«– Знаєте, Марусю, – сказав перегодя [Ігор], – все це свід чить, що ви не маєте 
своєї волі» [10:36].

«Тільки треба розширити кругозір, вказати мету в житті, навчити критично ста-
витися до дійсности, думати самостійно, а не жити татовими поглядами» [10:56].

«Бачу, що ваш тато навіть думає за вас» [10:49].
Як зазначав Ю. Лотман, зміна культур зазвичай супроводжується різким зростанням 

семіотичності поведінки. При цьому посилюється знаковість не тільки нових форм по-
ведінки, але й старих [14:328]. Саме в такому ключі можна пояснювати силу переконань 
Марусі та бажання Ігоря піти проти них. На паратекстуальному рівні символічною в 
цьому аспекті є і назва твору, яка лейтмотивом проходить через цілий твір: рух проти пе-
реконань – як процес конфлікту культур; незламність переконань Марусі – як результат 
зростання семіотичності моделей поведінки; деструктивний вплив на відносини закоха-
них при спробі іти шляхом «проти переконань».

Контрастність характерів головних героїв розкриває ще одну складову конфлікту 
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культур у творі – опозицію українського кордоцентризму та західноєвропейського раці-
оналістичного гуманізму [15].

Як бачимо з дії роману, Ігор «був упертий і те, що постановив, послідовно доводив 
до кінця» [10:28]. Така риса характеру зумовлює впевненість у непомилковості своїх ду-
мок та вчинків. Промовистою є і самохарактеристика героя: «Так, от, дівчино, треба 
бути принциповим, — ска зав шорстко і повчально. — В кожному разі ти повинна була 
досі зрозуміти, що я є принциповою людиною...» [10:80]. Натомість протиставленням Іго-
рю є добродушний, наївний Кобзаренко та його донька Маруся (яскраві представники 
українського типу характеру).

Ігор – виходець з села, яке протягом багатьох століть було центром традицій україн-
ської нації. Ознайомившись в молодому віці із новітніми на той час філософськими кон-
цепціями, Ігор пішов на великий ризик – він почав сповідувати модерні погляди, майже 
повністю заперечуючи традиції. У результаті того, що запозичені культурні домінанти 
світогляду Ігоря були набуті, простежуємо у творі моменти боротьби «серця» та «розу-
му» в образі героя. 

Такі вагання спостерігаються у двох моментах: 
- коли донька Тетяна лежить на операції: «Ні! Боже, врятуй її!.. Боже, Боже, врятуй 

її, врятуй її!.. і раптом урвав сам себе: – Та що це?.. Хочу переконати себе, що стався 
побожним?..» [10:12]. 

- та коли помирає матір: «Боже, Боже, навчи й мене молитися! Навчи мене вірити! 
Поверни мені мою любов до Тебе, бо вона мені зараз дуже потрібна!» [10:150].

Це критичні ситуації у житті героя, де чітко помітно процес реакції (reaction) як ре-
зультат акультурації [16] традиційної української культури ХІХ століття та новітньої єв-
ропейської ХХ століття. Однак цей патерн в образі Ігоря не був константним – основна 
його позиція – прийняття (acceptance) нових культурних елементів. Провівши паралелі 
між патернами поведінки та моделями світогляду Ігоря як репрезентанта цілого поко-
ління народу (а) та нації таких «Ігорів» (б), можемо зробити наступний висновок: неви-
значеність ціннісних орієнтацій та відсутність самоідентифікації (За С. Хантінгтоном 
– невід’ємної складової цивілізації) [17] представника певної культури призводить до її 
поступової руйнації.

У рамках конфлікту культур знаковою в романі є опозиція національного / інтер-
національного. Зауважимо, що автор, не зважаючи на внутрішні контроверсії поглядів 
головного героя, все ж вклала в його образ ідеальну модель українця – людину, що не 
сприймає будь-якої форми тоталітаризму. У цьому ключі Ігор та Маруся протиставля-
ються персонажам-представникам тогочасних владних структур, що можемо підтверди-
ти такими думками героїв:

«Як це гарно і велично: жертвувати себе для нації» [10:98].
«Існує правдива вічність іншого характеру, гарна, шляхетна, велична. Ім’я їй – на-

ція» [10:98].
Отже, можемо узагальнити та систематизувати визначені у статті ідейні опозиції 

основного конфлікту роману «Проти переконань», з яких бачимо результат того, як тра-
диційна українська культура сприйняла модерні філософські домінанти:

1) опозиція український кордоцентризм (Маруся, Кобзаренко) / західноєвропейський 
раціональний гуманізм (Ігор); 
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2) протиставлення релігії (Маруся) та науки (Ігор):
- позитивістські абсолюти науки, інтелектуальної реформи (за поглядами О. Конта, 

Т. Гоббса) [18], Маруся сприймала як потенційно можливі: вона не заперечувала їх, але 
водночас вважала для себе зайвим дуже високий ступінь освіченості. 

- перевага задоволення над стражданнями (за поглядами Дж. Мілля, Т. Гоббса) [19] в 
Ігоря призвела до трагедії сім’ї Кобзаренків, в якої задоволення займало далеко не перше 
місце;

3) «чесність із собою» (за В. Винниченком) [20] як логічний наслідок визнання 
людини вільною у світі без Бога (Ігор) протиставляється концепції християнської мо-
ралі (Маруся)

Варто зазначити й те, що результатом акультурації традиційною українською культу-
рою елементів модерної є реорганізація першої, що проявляється в патернах запозичення 
(acceptance) (Ігор) та відкидання (reaction) (Маруся) нових культурних домінант.

Поза сумнівами, проблематика роману є глибокою, складною, актуальною і знако-
вою в історіо- та націософському дискурсі української літератури ХХ століття. Також 
вважаємо, що таке дослідження є вагомим у контексті ґрунтовного вивчення творчості 
представників діаспори.
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хронотоп КатаСтрофиЗма  
в Современной БеЛоруССКой Литературе 

Статтю присвячено дослідженню специфіки хронотопу катастрофізму у сучасній 
білоруській літературі. В.Биков і А.Адамович – засновники хронотопу катастрофізму в 
білоруській літературі. 
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The article is aimed at discovering the peculiarities of the chronotope of catastrophism in 
modern Belarusian literature. V.Bykov and A.Adamovich are the founders of the catasrophism 
of chronotope in the Belarusian literature. 

Key words: chronotope, crisis, absurd, perception of the world, time, space.

В ХХ в. проблема времени становится одной из центральных не только в естествен-
ных науках, достижения которых осмысливаются философами, но и в литературоведе-
нии. При этом наблюдается так называемый параллелизм в подходе к категории времени 
в науке и искусстве. Время приобретает особенное значение и как тема, и как прин-
цип конструкции произведения, и как категория, вне которой невозможно воплощение 
художественного замысла. С этим связаны многие особенности эстетического поиска 
литературных направлений XX-XXI вв., процессов их взаимодействия, особый интерес 
к новой интерпретации и пониманию проблем человека, сущности и природы человече-
ского бытия. Возникновение этой тенденции было обусловлено ощущением кризиса, и 
внутренним желанием высказать новое, кризисное мировосприятие. В художественном 
произведении возникает тесная взаимосвязь времени и пространства – хронотоп.

Хронотоп – взаимосвязь временных и пространственных характеристик явлений, 
показанных в художественном произведении. Содержание литературного произведения 
всегда включается в рамки пространства и времени: приметы времени раскрываются в 
пространстве, а пространство измеряется временем. [1, с.276]

Понятие хронотопа (греч. chronos – время, topos – место) было заимствовано у есте-
ственных наук и введено в литературоведение М. М. Бахтиным, который считал, что 
жанр и жанровая разновидность определяются именно хронотопом. Также хронотоп в 
значительной степени предопределяет облик героев [1, с. 277] М. М. Бахтин учитывает 
и трактовку пространства и времени как форм познания в эстетике И. Канта, а также ти-
пичные для науки ХХ века идеи о неразрывности этих форм в природе и в самом языке. 
[2, с. 1174]

Художественное время и пространство – главнейшие характеристики образа, кото-
рые обеспечивают целостное восприятие художественного действия и организуют ком-
позицию произведения. Литературно-поэтический образ разворачивается во времени 
как последовательность текста, своим содержанием восстанавливая пространственно-
временную картину мира в ее символико-идеологическом, ценностном аспекте. 

Художественная хронология символична. В произведении события могут развора-
чиваться в хронологической последовательности (линейное время). Возможна разбивка 
линейного времени разными отступлениями и реминисценциями (Василь Быков «Знак 
беды», «Облава»). В таком случае отличают фабульно-сюжетное время и повествова-
тельное время. С пространством также не все однозначно – художественное простран-
ство произведения включает не только место развития событий, а благодаря воспомина-
ниям, снам, мечтам персонажей, и обширную картину мира. Такие явления обусловлены 
не столько авторской инициативой, сколько психологией механизмов памяти.

Хронотоп катастрофизма содержит в себе 2 составляющие: место (topos) – это наша 
планета, цивилизация, человеческое общество, а временем (chronos) действия является 
XX и XXI век, совокупность прошлого, настоящего и воображаемого будущего. Это по-
нятие отражает предчувствие катастрофы, если не физической, то духовной: кризиса, 
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беды, ощущение тщетности усилий, разуверенность в человеке и его дальнейшей воз-
можности жить на Земле, если ничего не изменится и он продолжит свой путь разруше-
ний и войн.

Термин теории катастроф, или катастрофизма, впервые использовал талантливый 
французский палеонтолог начала XIX в. Ж. Кювье (Georges Cuvier).

Основными факторами, которые могут привести цивилизацию к катастрофе, вы-
ступают экологический кризис, опасность возникновения различных эпидемий, прежде 
всего СПИДа, вероятный сценарий ядерной войны (на планете сейчас имеется ядерный 
потенциал, способный 4 000 раз уничтожить нашу планету). Что касается социальной 
катастрофы в рамках отдельного общества, то среди ее отличительных черт мы находим 
большую плотность населения, высокий уровень потребления, отсутствие экономиче-
ской и личной независимости. 

Надежда на социальное и личное совершенствование человека была описана в про-
изведениях философов Эпохи Просвещения XVIII в. и оставалась неизменной до Пер-
вой мировой войны. Война, в которой миллионы людей погибли из-за территориальных 
амбиций европейских властей, несмотря на иллюзию борьбы за идеалы мира и демокра-
тии, стала началом того пути развития, который в сравнительно короткий срок мог раз-
рушить западную цивилизацию и превратить ее в пустыню. Моральная бесчеловечность 
Первой мировой войны была только началом. Следом потянулись и другие события: же-
стокий экономический кризис 20-х годов; победа варварства в одном из древнейших цен-
тров европейской культуры – Германии; одержимость сталинского режима в 30-е годы; 
использование атомной бомбы.

Освещение хронотопа катастрофизма имеет в белорусской литературе давнюю тра-
дицию. Родоначальниками этой традиции являются писатели старшего поколения Ва-
силь Быков и Алесь Адамович. Продолжается она и в творчестве молодых белорусских 
писателей.

Юрий Станкевич – один из самых пластичных и непредсказуемых современных 
белорусских прозаиков. В своей антиутопической пьесе «Армагеддон-95» автор рисует 
будущее человека, в гротескной форме показывает, каков же он – конец света. В произ-
ведении царит абсурд, отчаяние, безнадежность, удивительным образом соединяются 
компоненты реального и фантасмагорического.

Инженер Адам изобрел радиоприемник, сигнал которого дошел через космос до 
Даджама, существа, которое приходит каждый раз, чтобы уничтожить все разумное во 
Вселенной, потому что « … разум – это большая нелепость и большая опасность». [3, с. 
73] Он пришел на Землю в 1995 году, а вместе с ним – прислужники Гога и Магога, чер-
ные, жуткие создания. Как поясняет сам Ю. Станкевич перед пьесой, образы этих троих 
есть « в древней христианской мифологии, в текстах, характерных для всех религий», и 
их пришествие «…должно предшествовать Страшному Суду». [3, с. 66]

Даджам и компания не являются убийцами жизни сами по себе. Они – предвестники 
великой катастрофы, конца света, который наделенные разумом существа создают свои-
ми руками. Они – персонификация абсурда, моральной деградации человека, движения 
человеческого общества по наклонной плоскости к самоуничтожению.

Даджам – существо, которое, судя по пьесе, видело много таких концов света, что 
напоминает о том, что жизнь циклична, она зарождается, развивается, приходит в упадок 
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и, наконец, умирает, чтобы потом начать новый цикл в новом воплощении, но с той же 
сущностью. Даджам знает, что разумные существа на определенном этапе развития на-
чинают сами себе изменять.

Юрий Станкевич, как мы видим, не верит в разумность человека разумного. Наобо-
рот, как только начинается развитие науки, техники – начинается упадок, потому что 
новые достижения более чем вероятно пойдут на создание оружия, а наиглавнейшие 
человеческие качества канут в небытие. Все меньше становится места для настоящих 
чувств, для искренности и настоящего счастья, есть только всеобщее забытье, которое 
Адам фасует в пакетики по приказу Даджама (наркотики). Таким образом, конец света по 
Станкевичу - это постепенное приближение к нему через научно-техническое развитие. 
«Ты думал, что он, Судный День, будет когда-нибудь потом? И все сразу обрушится – с 
громом и молниями? Нет, конец света уже был. Сто лет назад. Начался он с тоненького 
писка первого радиоприемника…» [3, с. 84]

В пьесе «Амагеддон-95» таким образом, описывается человек без прикрас и иллю-
зий – он не венец творения, а ошибка природы, недоразумение, болезнь планеты.

Хронотоп катастрофизма в литературе проявляется в творчестве многих писателей 
современности, что объясняется особенностями жизни на данном этапе истории. Чело-
вечество и раньше сталкивалось с неразрешимыми вопросами бытия, но сейчас ощуще-
нию трагичности жизни способствуют многие факторы, которые действуют в совокуп-
ности. Личность человека ранее рассматривалась как гармоническая, позитивно-ориен-
тированная, которая на протяжении истории поднимается к высшим ступенькам своего 
развития. Но человек должен сейчас принять как данность и нелогичные, абсурдные 
феномены своей жизни – войны, бесчеловечные тоталитарные и авторитарные режимы, 
что приводит к мысли, что в человеке есть и хорошее и плохое, и ни то, ни другое не 
является первичным.

Таким образом, хронотоп катастрофизма в современной белорусской литературе по-
казывает катастрофу не как красивый и мгновенный конец света, а как мучительный и 
долгий путь к нему, который начинается с духовного падения людей, с ситуации, когда 
человеческая жизнь перестает быть ценностью сама по себе, когда в мире не останется 
места для души. Таково кризисное мировосприятие человека, отраженное в зеркале ли-
тературы.
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проБЛема транСформации жанров  
Современной БеЛоруССКой ЛитературЫ в КонтеКСте 

гЛоБаЛиЗационнЫх процеССов 

Статтю присвячено розгляду особливостей трансформації пригодницьких жанрів 
у сучасній білоруській літературі. Національні особливості репрезентуються на фоні 
всесвітніх глобалізаційних процесів.

Ключові слова: прототип, інваріант, белетристика, метароман.
Статья посвящена рассмотрению особенностей трансформации приключенческих 

жанров в современной белорусской литературе. Национальные особенности репрезен-
туются на фоне всемирных глобализационных процессов.

Ключевые слова: прототип, инвариант, беллетристика, метароман. 
This article deals with analysis of the peculiarities of transformation of adventure genres in 

modern Belarussian literature. National peculiarities are represented on the basis of the world 
global processes.

Key words: prototype, invariant, belles-lettres, metаnovel.

Сегодня на всем постсоветском пространстве, Беларусь не исключение, социальный 
статус литературы значительно снизился, произошла ее десакрализация. Литература на-
чала существовать па законам рынка. Наиболее востребованными оказались жанры при-
ключенческой литературы. В этом общем всемирном процессе развития художественной 
литературы необходимо отметить специфические черты, характерные для современной 
белорусской, особенно белорусскоязычной, литературы. Своя массовая культура и лите-
ратура в ее привычном понимании на белорусском пространстве невозможна, поскольку 
предусматривает огромные тиражи, а количество населения Беларуси около 10 милли-
онов. Количество же белорусскоязычных «пользователей» значительно меньше. Таким 
образом, под массовой культурой и литературой Беларуси чаще всего подразумевается 
масскульт России. В этих непростых условиях глобализации и рынка белорусскоязычная 
литература не только существует, но и формирует приключенческий жанр с белорусской 
национальной спецификой, основанной на фундаменте собственной истории и тради-
циях. 

В белорусской литературе еще с 60-х годов, с творчества В.Короткевича наблюда-
лась определенная модернизация прошлого, использование истории для критики совре-
менности. И сегодня предмет описания не столько история, сколько современность, на-
сущные проблемы, которые волнуют автора тут и сейчас. Прозаики, такие, как В.Орлов, 
О.Ипатова, не описывают историю и не переписывают ее, а, создавая собственную 
версию, пытаются реконструировать белорусскую историю, которая известна фрагмен-
тарно, а уцелевшие документы вызывают сомнения в их объективности. Представители 
другого типа исторического романа (Л.Рублевская, С.Балахонов) в определенном смыс-
©  Степанович Т.А., 2011
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ле превращают историографию в игру, а исторический роман в массовую литературу. 
Но если подобная ситуация атаки массовой литературы, коммерциализации искусства 
в мире вызывает обеспокоенность литературоведов, называется кризисом искусства и 
настоящей литературы, то в современных условиях существования белорусскоязычной 
литературы появление массовой белорусскоязычной беллетристики, отметим, не худше-
го качества, должно вызывать определенный оптимизм. 

Белорусский историкографический метароман занял нишу, которую не может запол-
нить русскоязычная массовая литература. Думается, что это перспективный путь попу-
ляризации белорусского слова в условиях глобализации. Отметим определенные осо-
бенности белорусских романов. Несмотря на то, что историкографический метароман 
принципиально не претендует на «историчность» и история только фон, на котором раз-
ворачивается действие, но показывать деятелей белорусского возрождения издеватель-
ски, в кривом зеркале, не позволяет определенная пристойность. Хоть постмодернизм и 
не признает ничего святого, того, над чем нельзя иронизировать, деятели белорусского 
возрождения имеют статус неприкосновенности. 

УДК: 821.134.2 : 82-31
Касьян К.В.

(Запоріжжя, Україна)

КонцептуаЛЬні метафори пам’Яті у романі Бернардо ачаги 
«Син аКордеоніСта»

На матеріалі роману баскського письменника Бернардо Ачаги «Син акордеоніста» 
у статті розглядаються особливості модифікації концептуальних метафор пам’яті у 
світлі постмодерністської традиції, аналізується своєрідність концептуальних мета-
форичних моделей пам’яті у тексті твору.

Ключові слова: концептуальна метафора, метанаратив, історіографічний мета-
роман, палімпсест, рукопис.

На материале романа баскского писателя Бернардо Ачаги «Сын аккордеониста» в 
статье рассматриваются особенности модификации концептуальных метафор памя-
ти в свете постмодернистской традиции, анализируется своеобразие концептуальных 
метафорических моделей памяти в тексте произведения.

Ключевые слова: концептуальная метафора, метанаратив, историографический 
метароман, палимпсест, рукопись.

Basing on the novel by Basque writer Bernardo Atchaga «The Accordionist’s Son» the 
article touches upon the peculiarities of the conceptual metaphors’ modification of memory 
in the context of postmodern tradition, originality of the conceptual metaphorical models of 
memory in the text of the novel is analyzed.

Key words: conceptual metaphor, metanarrative, historiographic metafiction, palimpsest, 
manuscript.
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Творчість баскського письменника Бернардо Ачаги (справжнє ім’я – Йосеба Ірасу 
Гармендіа), нажаль, не дуже відома вітчизняному читачеві, тоді як на заході він став 
справжнім відкриттям. Лауреат численних національних та міжнародних премій, Бер-
нардо Ачага є одним із тих, з чиїм ім’ям пов’язують процес оновлення літератури Країн 
Басків у другій половині ХХ століття. Як відмічають дослідники його творчості, «Ачага 
продемонстрував, що такі слова як «периферія» чи «маргінальна література» не передба-
чають непрохідних меж для баскського письменника, іншими словами, який може бути 
універсальним, не перестаючи при цьому залишатися баском» [1 : 273].

Творчий шлях Б. Ачага починав з написання розповідей (1971 рік). До його творчого 
доробку входить поетична збірка «Ефіопія», в якій відобразилось маргіналістське сві-
товідчуття. Всесвітнє визнання приніс митцю цикл новел під назвою «Обабакоак», що 
перекладається з баскської мови як «люди з Обаби». Б. Ачага «створив та заселив Обабу, 
написав її історію та міфологію» [2 : 72]. Пізніше, письменник знову повертається до 
Обаби у своєму романі «Син акордеоніста». На сюжетному та структурному рівні твору 
знаходить відображення характерне для доби постмодернізму сприйняття історії.

Історичний метанаратив розхитується, терпить кризу та розпадається на «мікрона-
ративи», часні історії, що в свою чергу, відбивається у зверненні письменників-постмо-
дерністів до оповідальної форми «рукопису», що можна спостерігати і в романі «Син 
акордеоніста». Відсутність сприйняття історії як прогресу, умовність історичної пам’яті, 
множинність точок зору та їх принципова несводимість воєдино і призводять до потреби 
зміни жанрової парадигми та появи нової форми історичного роману, такого, що не пре-
тендував би на універсальність. Саме такими характеристиками і володіє історіографіч-
ний метароман (термін введений Л. Хатчен), жанрові ознаки якого спостерігаються і у 
творі, що розглядається у даній статті. Історія в такому романі показана суб’єктивно - че-
рез свідомість персонажів, їхню пам’ять. У ситуації, що склалася, набуває актуальності 
дослідження нових форм реалізації та функціонування концептуальних метафор пам’яті 
в художньому тексті.

Тема, до якої звертається Бернардо Ачага, не нова - механізми пам’яті хвилювали 
митців різних напрямків та епох. Проте особливого звучання вона набуває саме у ХХ 
столітті. 

В літературі високого модернізму, до якої відносять Дж. Джойса, М. Пруста, В. 
Вульф та ін. пам’ять постає як єдино доступна реальність. Відбувається зміщення акцен-
ту: митців цікавить вже не ЩО згадується, а ЯК. На перше місце висуваються механізми 
особистої пам’яті. Дійсність та історія постають через призму сприймаючої свідомос-
ті, створюючи ілюзію об’єктивної реальності. Потужним засобом для зображення вну-
трішнього світу людини зсередини стає прийом «потоку свідомості». Термін введений У. 
Джеймсом, який вважав «суб’єктивне життя», «конкретний досвід» єдиною людською 
реальністю [3 : 773]. У загальному «потоці свідомості» пам’ять є найповільнішою, гли-
бинною течією. Саме на цьому рівні лежать найпотаємніші страхи, надії, комплекси осо-
бистості. 

При розгляді питання ми вважаємо доцільним зупинитися на творчості Марселя 
Пруста, що увійшов в історію світової літератури як автор роману «У пошуках утрачено-
го часу». Спираючись на філософію інтуїтивізму Анрі Бергсона, М. Пруст стверджував, 
що єдиний реальний світ – світ внутрішній. Його цікавила психологія сприйняття та 
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механізм роботи людської пам’яті. «Втраченний час» герой роману віднаходить саме у 
тканині спогадів. Достовірність фактів та передача історичного часу не є задачею пись-
менника. Він намагається відтворити суб’єктивний внутрішній світ героя.

Варто звернути увагу на техніку відтворення минулого у романі М. Пруста. Так, 
спогади реконструюються не за звичною лінійною схемою, коли після екскурсу в план 
«минулого» оповідь знову повертається до «точки відправлення» і рухається далі у плані 
«теперішнього часу». Натомість, у Пруста дія постійно спрямована «назад». План ми-
нулого ніби заміщує план часу теперішнього. Часто відсилкою у минуле служить мате-
ріальний предмет. Спогади виникають спонтанно, навіяні також запахом, враженням, 
звуком чи відчуттям, в чому проявляється майстерність імпресіоністичної прози, якою 
досконало володів письменник. Своєрідним є використання «потоку свідомості» у ро-
мані: так, внутрішні переживання, думки героя постають не у «голому» вигляді, вони 
мають «інтер’єр» - відшліфовані філософськими роздумами. Отже, основною особли-
вістю творчості М. Пруста, у контексті цікавлячої нас проблеми, є те, що пам’ять постає 
та розуміється письменником як самоцінна. Спогади із суто функціонального прийому 
перетворюються на буття як таке.

Проте найбільш багатогранно «потік свідомості» застосовує ірландський письмен-
ник, автор роману «Уліс», Джеймс Джойс. Він розглядає внутрішній досвід як «безпе-
рервний потік, як сплав того, що було пережито, з тим, що буде пережите в подальшому» 
[4 : 203]. Всі події, всі зміни показані пережитими героєм зсередини. Джойс викорис-
товує поетику «поперечного розрізу», показуючи внутрішній світ людини у «препаро-
ваному» вигляді, тут і зараз. Пам’ять має постійний вплив на свідомість персонажа в 
теперішньому.

У творчості модерністів величезна увага приділялася пам’яті людини як грандіоз-
ному вмістилищу життєвого досвіду. Саме з теорії модернізму походить співвіднесення 
пам’яті та самої людської свідомості з рікою або потоком, що в метафоричній формі 
вказує на їх текучість.

Звернемося ж до більш пізнього, сучасного нам етапу – постмодернізму. Як уже було 
зазначено вище, концепт пам’яті набуває якісно нових метафоричних форм та моделей 
наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. Форма відображення пам’яті як «потоку свідо-
мості» у розумінні модерністів еволюціонує у своєрідний «паззл», фрагментарне зібран-
ня одиниць у творчості постмодерністів. Змінюється і смислове наповнення поняття. 
Пам’ять у сучасному сприйнятті – єдиний інструмент самопізнання, організуючий центр 
особистості. Для зображення механізму пам’яті використовується концептуальна мета-
форика, що набуває своєрідних форм у творах письменників-постмодерністів.

Достатньо частотним способом метафоризації пам’яті в літературі є фотокамера та 
комп’ютер. Через них показаний найпростіший механізм збереження та актуалізації ін-
формації. Так, у однойменному романі Г. Грасса фотокамера виступає надійним храни-
телем минулого. 

У творі В.Г. Зебальда «Аустерліц» пам’ять уподоблюється будівлям, деякі з яких яв-
ляють собою «замуровану пустоту» [5 : 38]. Жак Аустерліц, головний герой роману, від-
городжувався від своєї пам’яті: «протягом десятиліть я займався накопиченням знань, 
що слугувало мені заміщенням пам’яті» [5 : 171].
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Однією з універсальних концептуальних метафор світу, а також пам’яті є Книга. 
Особливої актуальності вона набуває саме у художній системі постмодернізму, в умовах 
сприйняття світу як тексту. Книзі як метафорі культури та цивілізації відводиться цен-
тральне місце у творчості аргентинського письменника Хорхе Луїса Борхеса. Наприклад, 
у розповіді «Книга» Борхес називає її «продовженням людської пам’яті та уяви» [6 : 269]. 
Образ магічної Книги піску у однойменній розповіді втілює метафору суперечливості 
та мінливості світу, адже її не можна відкрити в одному і тому ж місці двічі. Нелінійна 
структура Книги піску стала праобразом сучасного гіпертексту.

В сюжеті твору Мілорада Павіча «Хазарський словник» закладена ідея відтворення 
Пракниги, яка являє собою тіло пралюдини, Адама Кадмона, на Землі. У даному контек-
сті доречно згадати роботу польського письменника Л. Флашена «Книга», яка складаєть-
ся з 37 тез, що відображають метафізичне уявлення про книгу як праобраз усіх «книжок» 
і «книжечок»: «Книга є тільки одна. Інші – лише варіації. Варіації – це ностальгія за 
першоджерелом, його пошук» [7 : 62].

Сталою постмодерністською метафорою пам’яті є рукопис. На противагу книзі, 
яка втілює сакральне, універсальне та всеохопне, рукопис – відображення уривчастого, 
фрагментарного, притаманного постмодернізму світосприйняття. Минуле зазвичай та-
кож присутнє в творах у вигляді рукописів, текстів, документів. Важливою властивістю 
такої оповідальної форми є те, що вона також передає умовність історичної пам’яті, адже 
зазвичай передбачає автокоментар та вводить таку текстуальну стратегію як авторська 
маска. 

Для зображення пам’яті у творі «Син акордеоніста» Бернардо Ачага використовує як 
традиційно постмодерністські так і національно марковані метафоричні моделі. 

Серед метафор, що відносяться до традиційних, виділяється така концептуальна ме-
тафора пам’яті як шнур. «На нем были нанизаны различные мелкие предметы, среди 
которых выделялось несколько фигурок – из картона, из пластмассы, из дерева и из ме-
талла – в виде бабочек» [8 : 60]. Подібні засоби використовувалися до появи сучасного 
письма в якості мнемонічних, або «нагадувальних» засобів. Вони не передавали думки, а 
лише нагадували про неї. Але у тексті шнур одночасно є втіленням такої постмодерніст-
ської риси як розпад метанаративу, фрагментарність дискурсу. Постмодернізм сприймає 
світ як хаос, так як заперечуються причинно-наслідкові зв’язки, ціннісні орієнтири, по-
няття центру та структури. Щоб відобразити такий світ, художник-постмодерніст вда-
ється до деконструкції (термін введений Ж. Лаканом і теоретично розроблений Ж. Дер-
рідою), техніки монтажу, колажу, користується вже готовими, розчленованими текстами 
[9 : 76].

Предмети на шнурі цілковито несумісні між собою і зв’язує їх лише мотузок, трак-
тування їх залежить від інтерпретатора. Так, для старого страховика шнур – нагадування 
послідовності, у якій він читає свої лекції. Давид же пізніше, спираючись на шнур, ре-
конструює своє минуле. Таким чином, шнур для нагадування – постмодерністська мета-
фора, що символізує такі характеристики особистої пам’яті, як фрагментарність спога-
дів, несводимість до однозначного трактування. 

Концептуальними метафорами цього ж порядку є і зошит-щоденник, у якому Давид 
знаходить список прізвищ. Зв’язний текст відсутній, за цим списком хлопець воскрешає 
минулі події, а саме – розстріл фашистами непокірних режимові жителів Обаби, намага-
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ючись зрозуміти ступінь провини свого батька. Подібна побудова сюжету вписується у 
«схему» історіографічного мета роману, запропоновану Райнеке. Щоденник - тип тексту, 
до якого треба знайти ключ. Він виконує роль артефакту, що міняє погляд Давида на ми-
нуле і вводить таким чином, мотив пошуку істини в тканині минулого.

«Сентиментальні списки» - щоденник що вів Давид – не більше, ніж прізвища друзів 
у зрозумілому лише йому порядку, також відноситься до цього типу тексту. У наявності 
присутність розрізнених елементів, деконструкція, що є особливостями постмодерніст-
ського тексту. 

Своєрідну концептуальну метафору пам’яті як цибулини зустрічаємо у романі ні-
мецького письменника Гюнтера Грасса «Цибулина пам’яті»: «Память, если донимать 
ее вопросами, уподобляется луковице: при чистке обнаруживаются письмена, которые 
можно читать – букву за буквой. Только смысл редко бывает однозначным… Если лу-
ковицу разрезать, потекут слезы. Луковица говорит правду только при чистке» [10 : 9]. 
Знімаючи, таким чином, шар за шаром, герой аналізує минулі вчинки, виправдовуючи 
їх, або ж звинувачуючи себе. Дуже часто в романі «Син акордеоніста» зустрічаємо роз-
думи Давида про другі очі, серце, пам’ять. Можна припустити присутність алюзії на 
барочне світосприйняття, адже література бароко мала вплив на творчість Б. Ачаги; або 
ж дуалізм, притаманний міфології Країни Басків. Проте, зустрічаємо в тексті такі слова 
Давида: «Иногда мы напоминаем матрешки. За первым, самым очевидным нашим обра-
зом следует второй, за вторым – третий, и так до тех пор, пока не доберешься до послед-
него, самого тайного» [8 : 460]. Матрьошкоподібна структура в романі це універсальна 
метафора, яка знаходиться в одній концептуальній площині, що і цибулина Г. Грасса. 
Пам’ять слугує у Ачаги єдино можливим механізмом пошуків справжнього «я» героя. 
Таким чином, концептуальна метафора матрьошки характеризує пам’ять як інструмент 
самопізнання, самоідентифікації особистості. Процес занурення у спогади порівнюється 
автором із рухом коліщаток на чотках: «Колесики продолжали вертеться, и я оказался 
в прошлом» [8 : 484]. Кожен їх оберт переносить героя все далі і далі у минуле, якого 
Давид не хотів згадувати, бо відчував свою провину. Механізм згадування, таким чином, 
постає як рух, що має свій напрям, це рух, направлений вглиб.

Концептуальною метафорою пам’яті, характерною для постмодерністської естетики 
у Б. Ачаги є письменництво. Письменництво – здавна найвірніший спосіб консервації 
спогадів. Саме у написанні роману бачить герой М. Пруста єдиний шлях до відтворення 
минулого. Звертається до нього і В. Вулф. Так, у творі «Орландо» зустрічаємо наступні 
рядки: «Память – белошвейка, и капризная белошвейка притом. Память водит иголкой 
так-сяк… Мы не знаем, что за чем следует, что из чего проистекает. И вот простейший, 
обычнейший жест – сесть к столу, придвинуть к себе чернильницу – взметает бездну 
самых диковинных, самых несуразных обрывков – то светлых, то темных….» [11 : 131]. 
В тому ж ключі про книгу як результат письменництва говорить У. Еко: «Книга страхует 
нашу жизнь, дарует маленькое бессмертие. Увы, жизнь наша продлевается в прошлое, 
не в будущее» [12 : 273]. У контексті досліджуваної нами проблеми, важливою є така 
риса пам’яті, як зв’язок з уявою: «Вважаючи, що згадуємо, дуже часто вигадуємо» [13]. 
Пам’ять індивіда не є лише пасивним вмістилищем думок та спогадів. У сучасному по-
стмодерністському дискурсі вона розглядається як творчо працюючий та перетворюю-
чий механізм. Реальність, доступна лише у відрізку минулого, зазнає модифікацій, впли-
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ву вимислу. Факти з минулого Давида змінюються описами подій, дискурсом, нарацією 
[13]. Прикладом може слугувати розповідь Давида «Перший американець Обаби», де 
головний герой дон Педро сміливо протистояв своїм поневолювачам. Проте спогади, 
написані самим доном Педро про ці події свідчать зовсім про інше – про поведінку його 
як людини слабкої, наляканої. Добре підходять тут слова Хосеби: «правда в художествен-
ном изображении становится более мягкой, более приемлемой» [8 : 428]. Минуле – це 
вже не історія, це література. Книга, яку пише Давид – єдиний його зв’язок з минулим, 
саме вона в змозі об’єднати два зовсім різних його життя – в Обабі та Америці. Не ви-
падково свій роман Давид пише баскською мовою і просить віддати у бібліотеку свого 
селища, намагаючись таким чином захистити спогади від оточуючих, зберегти від зо-
внішнього втручання те, що належить «маленькому світові» Обаби. Баскську мову Давид 
та Хосеба називали «древньою мовою», мовою в якій ще збереглися автентичні назви 
метеликів та сортів яблук, яким не знайти аналогів в інших мовах; де немає місця словам 
«depress, obsessive, paranoic, neurotic» [8 : 68]. Роман, який збирається написати Давид 
він називає своїм сarvings, тобто засобом увіковічнити себе, залишити по собі спогад ««я 
решил сделать свой собственный carving», - <…> Он говорил о книге» [8 : 14]. 

Далі, перейдемо до розгляду національно маркованих метафоричних моделей 
пам’яті, притаманних творчості Б.Ачаги.

Одна з національно маркованих метафор пам’яті, до якої вдається Б. Ачага є своєрід-
ні різьблені малюнки на корі дерев, що мають назву carvings. Ці малюнки були однією з 
не багатьох розваг вівчарів під час затяжного перебування на рівнинах. Однією з особли-
востей carvings було те, що коли дерево продовжувало рости, зображення розтягувалося 
вертикально, що створювало унікальний різьблений стиль. Зміст carvings був різнома-
нітним – від імен та дат до образів тварин та людей. Проте, не дивлячись на національну 
унікальність цього явища, не існує жодних зафіксованих технік, або традицій carvings, 
що передавалися б із покоління в покоління. Існує припущення, що пастухи, натрапляю-
чи на малюнки своїх попередників, просто додають до них свої.

Сarvings фіксують картини особистої пам’яті, зміст яких відомий лише автору. Хосе-
ба, друг Давида, бажаючи розширити його спогади, написавши свою книгу на їх основі, 
вважає, що: «… тот, кто находит на дереве carving уже исчезнувшего пастуха и решает 
вновь обвести линии, чтобы придать законченный вид рисунку, фигурам. <…> Найдутся 
люди, которые обвинят меня в том, что я срываю кору с дерева и краду рисунок Давида» 
[8 : 21-22]. Нанесення одного carvings поверх вже існуючого, з можливим стиранням 
нечітких контурів наштовхує на поняття палімпсесту, що є важливою якістю постмо-
дерністського дискурсу. Палімпсест є базовим поняттям постмодерністської концепції 
інтертекстуальності (термін, введений у 1967 Ю.Крістєвой). За Ж.Женеттом, «текст, зро-
зумілий як палімпсест, інтерпретується, як такий, що пишеться поверх інших текстів, що 
неминуче проступають крізь його семантику» [14 : 333]. 

Б.Ачага використовує національну реалію, поняття carvings, для передачі постмодер-
ністської концептуальної метафори вторинності пам’яті, її опору на попередній досвід.

У концептуальному полі поняття «Герніка» можемо виділити виступають такі симво-
ли, як картина, дерево, та шматок тканини. Герніка – духовний центр Країни Басків, що 
стала мішенню фашистських бомбардувань, які мали на меті деморалізацію населення. 
Ця подія мала величезний історичний резонанс також завдяки однойменній картині іс-
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панського художника Пабло Пікассо, виконаній у манері кубізму та чорно-білій гаммі. 
Митець, однак ніколи не бував у цьому місті. Картина відображає трагедію війни та зло-
чини фашизму взагалі. У ній не міститься ніяких національних рис, вона універсальна. 

Під священним «баскським дубом» Герніки збиралася рада старійшин, приймали-
ся закони, давали клятви у вірності народові монархи. Це дерево символізує культурну 
пам’ять нації. Давид бачить його зображення: «на одной из стен ресторана висел кален-
дарь с изображением дерева Герники. Послание, которое я прочитывал в нем <…>: про-
йдут секунды и минуты, пройдут часы, завершится этот день, но придут другие, придет 
апрель и май, июнь и июль, лето и осень» [8 : 53]. Трагедія Герніки для Давида – трагедія 
його народу, майже особиста.

Ще один символ, пов’язаний з Гернікою – шматок тканини – пам’ять особиста. Один 
з товаришів Давида по радикальній організації – Тріку – завжди носив на вивороті одягу 
шматочок тканини із сукні своєї тітки, що загинула з іншими родичами під час бомбарду-
вання міста: «эта ткань – священное воспоминание о бомбардировке Герники» [8 : 468]. 
Отже, наявна неоднозначність сприйняття історії, розбіжність у трактуванні одних і тих 
самих подій.

Проаналізувавши концептуальну метафорику роману Б. Ачаги «Син акордеоніста», 
ми дійшли висновку, що для передачі механізмів пам’яті автор використовує здебільшо-
го постмодерністські, універсальні метафори, додаючи подекуди національні елементи. 
На основі викладеного вище, можна виділити основні характеристики пам’яті у тексті 
Ачаги:

- пам’ять є механізмом самопізнання та самоідентифікації особистості;
- опора на попередній досвід, вторинність пам’яті;
- фрагментарність спогадів, несводимість до однозначного трактування та здатність 

до реконструювання з розрізнених елементів;
- матрьошкоподібна структура;
- зв’язок з уявою;
- пам’ять є хранилищем інформації, тоді як процес її актуалізації у свідомості, тобто, 

механізм згадування, є рухом.
Отже, концепт пам’яті являється одним з центральних в художньо-естетичній систе-

мі Бернардо Ачаги та багатьох відомих письменників сучасності і являє собою централь-
ну структуроутворюючу категорію, навколо якої будуються постмодерністські твори.
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(Львів, Україна)

КонСтруЮваннЯ модеЛі жіночої ідентичноСті  
в америКанСЬКій маЛій проЗі  

КінцЯ хіх – початКу хх СтоЛіттЯ

Стаття присвячена розглядові художньої моделі жіночої ідентичності в американ-
ській малій прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст. Текстуальний аналіз вибраних оповідань  
К. Шопен, Ш. П. Ґілман, Е. Вортон і В. Кейтер дозволяє виявити різні сфери її реалі-
зації, зокрема чуттєву, емоційну, соціальну; водночас дозволяє простежити різні вияви 
функціонування тотожності жіночої особистості — у формі заперечення, втрати, а 
чи її збереження.

Ключові слова: ідентичність, подружнє життя, дружина, жінка, особистість.
В статье исследуется модель женской идентичности в американской малой про-

зе конца ХIХ — начала ХХ ст. Анализ текстов избранных произведений К. Шопен,  
Ш. П. Гилман, Э. Уортон и В. Кейтер позволяет выявить чувственную, эмоциональную 
и социальную сферы ее художественной реализации. Он также позволяет увидеть 
разные способы функционирования тождественности женской индивидуальности — в 
форме отрицания, потери либо ее сохранения.

Ключевые слова: идентичность, замужество, жена, женщина, личность.
The paper focuses on the model of feminine identity being represented in the American 

literature at the turn of the 19th century. The textual analysis of the selected stories of women 
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writers (K. Chopin, Ch. P. Gilman, E. Wharton, and W. Cather) displays a sensual, emotional 
and social spheres of the realization of woman personality; otherwise, it allows to reveal the 
different modes of its functioning both as a negation or a loss and as preserving of feminine 
identity.

Key words: identity, a marriage, a wife, a woman, a personality.

Проблема самоцінності людської особистості, що поновила своє місце в літературі 
вже наприкінці ХVІІІ ст. [1: 484], протягом двох наступних сторіч літературної історії 
настільки розширила межі свого побутування, що спричинилася до процесу пошуку 
власної сутності, ідентичнісного буття індивідуальності. Не оминули ці процеси й аме-
риканську літературу, зокрема, її жіночу форму письма. Як повноцінна її складова, вона 
ввібрала в себе питомі ознаки провідних тенденцій розвитку літератури кінця ХІХ — по-
чатку ХХ ст., який характеризувався змінами світоглядних засад культурної свідомості, 
естетичних парадигм, розмаїття жанрових форм тощо. Це, безперечно, наклало свій від-
биток і на сконструйовану в її межах художню модель жіночої ідентичності, яка, своєю 
чергою, набула чітко окреслених і завершених рис, як-от: гомогенної природи тожсамос-
ті, вираженої в образі жіночого персонажа, який належав до білої раси середнього класу; 
особистісного простору функціонування, позначеного сферою інтимних, родинних чи 
соціальних взаємин; співвіднесеності жіночого “я” зі світом чоловіка, як правило, по-
даного у формулі подружнього життя.

Тема шлюбних взаємин в американській жіночій прозі завжди належала до визна-
чальних [2: 544], однак на перехресті століть вона зазнає різкого повороту в потрактуван-
ні: шлюб перетворюється в пастку або в’язницю [2: 545], відповідно, змінюється і роль 
дружини в родині, що виражено заміною стереотипу правдивої жінки (“True Woman” [3]) 
новою (“New Woman” [4]). Обрані для аналізу оповідання американських письменниць 
fin de siècle цілковито вписуються в означену парадигму жіночого самовизначення, пре-
зентовану у різних сферах її функціонування.

Добірка оповідань Кейт Шопен розкриває чуттєво-емоційну сферу реалізації жіночої 
особистості, поданої через одну із форм її вияву — шлюбні взаємини. Тож перед читачем 
образ жінки проступає насамперед у ролі дружини, що, відповідно до трьох оповідань 
письменниці, функціонує у трьох її іпостасях: вірної Дезіре, зрадливої Каліксти й позі-
рно вірної пані Маллярд, поданих у віковому розрізі юнки, зрілої жінки й літньої пані.

В оповіданні “Дитина Дезіре” образ молодої дружини Армана Обіньї є втіленням 
подружньої вірності, беззастережного почуття кохання, чистого, щирого, до безтями 
сильного, здатного у своїй всеохопності цілковито поглинути й розчинити в собі. Саме 
така любов — понад власне життя — спонукала Дезіре, несправедливо звинувачену в 
негідному походженні, покірно (погодитися і) прийняти волю чоловіка та покинути його 
дім, аби своєю присутністю не оскверняти родовитого імені Обіньї. Тож в особі наївної 
дівчини-сироти маємо образ дружини, яка поза світом любові (до) чоловіка не бачить 
жодного іншого (“When he [Armand] frowned she trembled, but loved him. When he smiled, 
she asked no greater blessing of God” [5: 1617]), тому, позбавлена його, втрачає будь-який 
сенс власного існування, якого зрікається в чині потенційного самогубства.

В оповіданні “Історія однієї години” бачимо зразок доброчесної дружини, збагаченої 
досвідом тривалого шлюбного життя, яка за рутиною подружнього обов’язку (ревно і 
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гідно виконуваного) і не помітила, як поступово віддалилася від власних бажань та праг-
нень, остаточно затративши саму себе. І лише звістка про гадану смерть чоловіка повіль-
но, несміливо, так само поступово почала повертати пані Маллярд до її внутрішнього, 
питомо жіночого світу, сповненого особистісних марень, нездійснених ідеалів, притлум-
лених почуттів чи воскреслих мрій, що з острахом торували собі шлях назовні: “When 
she abandoned herself a little whispered word escaped her slightly parted lips. She said it over 
and over under her breath: “free, free, free!” The vacant stare and the look of terror that had 
followed it went from her eyes. … There would be no one to live for her during those coming 
years; she would live for herself. There would be no powerful will bending hers in that blind 
persistence with which men and women believe they have a right to impose a private will upon 
a fellow-creature” [6: 19]. Хвилеве відкриття належності тільки і винятково собі самій 
подарувало відчуття віднайденої свободи, такої жаданої, що вартувала більше за життя. 

Як і з першого, персонаж другого оповідання також обирає смерть, проте якщо Де-
зіре гине з розпуки на саму думку про майбутнє без любого чоловіка, то пані Маллярд 
помирає саме через загрозливу перспективу доживання свого віку поряд із чоловіком, від 
якого заледве звільнилася у власній свідомості. В цьому контексті можемо говорити про 
два зразки образу дружини, що втілюють початкову і кінцеву фази подружнього життя: 
цілковите самозречення і розчинення в іншому через нівеляцію власного емоційного сві-
ту на самому світанку життєвої дороги і — втома, пересит та прагнення повернутися до 
власного “я” хоча б наприкінці життєвого шляху.

В одній з найвідвертіших — у почуттєвому аспекті — своїх новел, яка провіщала 
зародки еротичної прози радше початку ХХ, ніж кінця ХІХ століття, в особі Каліксти 
К. Шопен творить образ зрадливої дружини і вірної коханки одночасно. Подвійний ста-
тус жіночого персонажа дозволяє їй вільно балансувати між зовнішньою оболонкою та 
внутрішньою сутністю, не зрікаючись остаточно власної чуттєвості, пристрасності, зре-
штою, сексуальності, що їх символізує червона барва спокуси ґранатових уст. У цьому 
ескізному гімні чуттєвої любові, вираженому мовою тілесної знемоги, письменниці вда-
ється розширити межі пізнання жіночої сутності, вивіши їх у простори пізнання таїни 
буття, що відкривається в абсолютному злитті в єдине ціле жіночого і чоловічого начал: 
“The generous abundance of her passion, without guile or trickery, was like a white flame 
which penetrated and found response in depths of his own sensuous nature that had never 
yet been reached. When he touched her breasts they gave themselves up in quivering ecstasy, 
inviting his lips. Her mouth was a fountain of delight. And when he possessed her, they seemed 
to swoon together at the very borderland of life’s mystery” [7: 1614].

Тож, як бачимо, у вибраній прозі К. Шопен маємо різні способи презентації жіно-
чого “я”, подані крізь призму шлюбних взаємин: від повного заперечення самоцінності 
жіночої особистості, хай навіть добровільного (Дезіре) — до втраченої, проте тимчасово 
віднайденої свободи жіночого єства (пані Маллярд) через спорадично збережену, однак 
притлумлену власну сутність (Калікста).

Адекватною формою для розкриття світу внутрішніх переживань жінки стає світ 
природи — основа психологічного паралелізму, що, як художній прийом, властивий усім 
оповіданням авторки, проте найяскравіше виражений у новелі “Буря”, де він виконує 
композиційну функцію. Вибудовуючи новелу за принципом контрапункту, К. Шопен 
досягає максимального ефекту у створенні психологічної напруги художнього тексту: 
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повільне посилення негоди, віддеркалюючи поступове наростання прихованих почут-
тів між Калікстою та Алкеєм, вибухнувши бурею, відлунює кульмінаційним спалахом 
пристрасного шалу коханців, що, як і природна стихія, несподіваний і короткочасний, 
проте бурхливий і несамовитий. У двох інших оповіданнях функція краєвидів значно 
скромніша, зведена до певного натяку, як-от опис маєтку Обіньї (“Дитина Дезіре”), що 
у похмурих тонах віщує передчуття нещастя, яке обернеться трагедією, чи вкраплення 
подиху весни як провісника нового життя, яке пробуджує приспане “я” жіночого єства 
пані Маллярд (“Історія однієї години”). 

Однак не лише згадані картини природи засвідчують довершеність форми малої про-
зи К. Шопен. Усі її твори вирізняються композиційною цілісністю, вибудуваною за прин-
ципом тематичного обрамлення, що контрастно відтінює кожну з порушених тем: поява 
з нізвідки і зникнення в нікуди бідолашної Дезіре; повідомлення про хворе серце пані 
Маллярд; початок і завершення бурі. Прикінцева фраза, повторюючи або видозмінюючи 
початкову, лише поглиблює смислову прірву між ними а чи підкреслює їх засадничу від-
мінність, що становить джерело невичерпної авторської іронії.

Найбільш трагічного вияву іронія сягає в оповіданні “Дитина Дезіре”, адже саме 
через Армана у світ приходить чорношкіре маля, яке руйнує родинне щастя молодого 
подружжя, і саме з його вини гине Дезіре, наклавши на себе руки. Фінальна частина 
оповідання “Історія однієї години” виявляє різновид драматичної іронії: раптова смерть 
пані Маллярд від радісної звістки про повернення чоловіка, живого і неушкодженого, 
додому завуальовує справжню її причину — страх втратити щойно віднайдену і заледве 
осягнену особисту свободу. Ситуативна іронія проступає і в заключних реченнях новели 
“Буря”, які мовби виправдовують подружню зраду Каліксти й Алкея, що приносить за-
доволення і спокій у кожну з родин.

Оповідання Шарлоти Перкінс Ґілман “Жовті шпалери”, написане з метою опротесту-
вання прийнятих на той час методів лікування нервових розладів, одразу вийшов за межі 
власного задуму, а незабаром переріс у своєрідний маніфест феміністичної літератури, 
оскільки одночасно порушив цілу низку актуальних для неї проблем, зокрема післяпо-
логової депресії, божевілля, жіночої творчості, патріархальної залежності тощо, пропу-
щених крізь призму жіночої перспективи, зануреної цього разу у сферу підсвідомості.

У вражаючій за емоційною силою і впливом історії про драматичні взаємини між 
поглинутою депресією молодою дружиною та її чоловіком лікарем-психіатром перед чи-
тачем поступово розкривається прихований механізм функціонування домінантної, а то 
й відверто репресивної моделі патріархального суспільства, заснованої на пригнобленні 
жіночого єства.

Метафоричною візією жіночого буття, що в сконденсованій формі передає увесь дра-
матизм, якщо не трагізм світовідчуття жіночої особистості в чужому для неї чоловічо-
му світі, є візерунок жовтих шпалер, витворений хворобливою уявою дружини Джона. 
Структура візерунка відтворює наскрізну атмосферу безглуздої недоладності й дисгар-
монії, виражену образами втечі, божевілля або смерті — добровільної чи насильницької: 
контури ліній мчать геть чи потрапляють у вир, зовнішні лінії або накладають на себе 
руки, або виринають в образі голови на скручених в’язах, що розмножується задуше-
ними головами із випуклими очима: “Looked at in one way each breadth stands alone, the 
bloated curves and flourishes — a kind of “debased Romanesque” with delirium tremens — go 
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waddling up and down in isolated columns of fatuity. But, on the other hand, they connect 
diagonally, and the sprawling outlines run off in great slanting waves of optic horror, like a lot 
of wallowing sea-weeds in full chase [8: 1662]. …The outside pattern is a florid arabesque, 
reminding one of a fungus. If you can imagine a toadstool in joints, an interminable string of 
toadstools, budding and sprouting in endless convolutions — why, that is something like it [8: 
1664]”. Квінтесенцією загнаності, нестерпної задушливості існування стає уявний образ 
ув’язненої за ґратами жінки — проекції справжнього внутрішнього “я” недужої: “I didn’t 
realize for a long time what the thing was that showed behind, that dim sub-pattern, but now I 
am quite sure it is a woman [8: 1665]. … And she is all the time trying to climb through. But 
nobody could climb through that pattern — it strangles so; I think that is why it has so many 
heads. They get through, and then the pattern strangles them off and turns them upside down, 
and makes their eyes white! [8: 1666]”. 

Дискурс чоловічого поневолення (фізичного і духовного) й ізоляції розпорошений 
по всьому тексті оповідання. Він проступає через образи замкнутого простору, зокрема, 
віддалений, покинутий маєток, у якому оселяється подружня пара, чи більшою мірою 
через спальню, відокремленість якої від суміжних кімнат найвищим поверхом будин-
ку, як і аскетичний інтер’єр, підсилений описом нерухомого, мовби прибитого цвяхами, 
ліжка та решіток на вікнах, асоціюється радше із камерою у в’язниці, аніж із місцем 
тимчасового помешкання, — за контрастом до відкритого, манливого простору свободи, 
представленого образами великого чарівного саду і кімнати з верандою та квітами. 

Водночас він простежується і в підкреслено ювенальному стані дружини, який 
утверджує Джон [9]. Неповносправність її істоти, залежної, безпомічної, що потребує 
догляду, чи то пак нагляду, позбавленої власної волі, виражена образом дитинності: об-
рана Джоном кімната для помешкання була раніше дитячою; на гостину, замість кузенів, 
він запрошує маму (з сестрою і дітьми); немов дитину, бере дружину на руки, вкладає у 
ліжко і просиджує з нею всю ніч; вживає пестливих слів, якими до неї звертається. 

Дискурс духовної ізоляції окреслюється браком будь-якого товариства для прире-
ченої на самотність і відчуження хворої дружини, спраглість за яким компенсує уявний 
образ людей, які прогулюються стежками перед будинком. Зрештою, набуваючи безпо-
середнього вияву у диктаті чоловічого голосу Джона, він функціонує як дискурс ігнору-
вання жіночих потреб чи бажань, заперечення будь-якої ініціативи чи заборони якої б то 
не було творчої реалізації.

Єдино доступним простором для власного самовираження дружини стає щоденник 
— питомо жіноча форма дискурсивності, в якій зіронізований, перерваний на півсло-
ві, чи й не висловлений уголос дискурс, набуваючи смислової завершеності і повноти, 
пропонує альтернативу жіночого світобачення, засновану на активному способі життя, 
інтенсивній інтелектуальній і фізичній праці, спілкуванні з іншими та дослуханні до са-
мої себе. А проте його німотність і потайність, подібно до скрадливої і непомітної з’яви 
посестр-полонянок з уявного візерунка, засвідчують, що гаданий простір внутрішньої 
свободи — то лише квазісвобода, за якою ховається знівельоване жіноче “я”. Віднайден-
ня власної сутності, а відтак здобуття справжньої особистісної свободи, що символічно 
виражене у визволенні з візерункового плетива примарної фігури, можливе лише за меж-
ами власної свідомості — у стані цілковитого божевілля.
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Два інші оповідання — Едіт Вортон “Інші два” та Вілли Кейтер “Концерт Ваґне-
ра”, вписуючись у загальну модель жіночої ідентичності, реалізованої чи ні у вимірі 
шлюбних взаємин із чоловіком, вирізняються від творів своїх попередниць відмінною 
наративною структурою: проникнення у світ жіночої індивідуальності здійснюється з 
перспективи чоловічого фокусу сприйняття; водночас, зумовлені домінуванням реаліс-
тичної та модерністичної естетики, кожне зосібна демонструє різний вимір її існування 
— у соціальній та емоційній сферах, відповідно.

В оповіданні Едіт Вортон “Інші два” інституція шлюбу привертає увагу письмен-
ниці як засіб соціальної самореалізації жіночої особистості, що стає перепусткою у світ 
панівної верстви ньюйоркського суспільства. Тому характеристика жіночого персонажа 
невіддільна від характеристики суспільного укладу життя. Авторка майстерно відтворює 
атмосферу світського товариства Нью Йорка, повітря якого невидимими нитками обплу-
тує тонка павутина суспільної опінії, що снується із дивних збігів обставин, висловлених 
напівшепотом чуток, двозначних поглядів, іронічних посмішок, під пильним поглядом 
якої опиняється новий претендент на свою соціальну нішу Еліс Вейторн. 

З легкістю опанувавши правила гри добірного товариства, що полягають на облесли-
вості, фальші, лукавстві, вона вміло грає відведену їй роль добропорядної світської пані, 
що, не зважаючи на часті розлучення, гідна (їхньої) уваги й пошани. І лише незначні 
зауваги, які мимохіть зринають у тексті то випадковими натяками (на зміну в поведінці 
самої пані Вейторн чи її доньки), то ледь допущеними помилками (частуванням Вейтор-
на за звичкою Гаскета) чи захопленими зненацька ситуаціями (розмова з Гаскетом в домі 
чи з Веріком на балу), з такою ж субтельністю і дискретністю розкривають справжнє 
єство Еліс: за німбом скривдженої жертви невдалих двох попередніх шлюбів прихову-
ється досвідчена маніпулянтка, яка завдяки привабливій зовнішності фіґлює чоловіками, 
мов пішаками у шахах, у заздалегідь продуманій та вдало прорахованій партії свого жит-
тя. А перед читачем розкривається істина: жіноча сутність, ретельно схована за добре 
припасованою соціальною личиною, поступово розчиняючись, зникає в особистісній 
безликості, вираженій постійною зміною її соціального статусу: “Alice Haskett — Alice 
Varick — Alice Waythorn — she had been each in turn, and had left hanging to each name a 
little of her privacy, a little of her personality, a little of her inmost self where the unknown god 
abides” [10: 1682].

Оповідання Вілли Кейтер “Концерт Ваґнера” [11] позначене беззаперечним впливом 
поетики романтизму із властивим йому тематичним комплексом: розладом мрії та реаль-
ності, протистоянням мистецтва і дійсності; увагою до психології особистості, супереч-
ностей її внутрішнього світу — та жанровими новаціями, зокрема, різновидом музичної 
новели. Проте, виписане на засадах модерністичної естетики, воно набуває новаторсько-
го звучання. 

Заміна — в образі творчої особистості чоловічого персонажа на жіночого породжує 
зміну способу світосприйняття, вираженого через жіночу систему вартостей, відтак при-
зводить до перенесення сюжетного конфлікту із зовнішньої у внутрішню площину емо-
ційної сфери: роздвоєння особистості викликане боротьбою, що точиться між різними 
почуттями любові — до музики і до чоловіка. Вміло застосовуючи знахідки жанру му-
зичної новели, як-от симультанності сприйняття чи використання техніки лейтмотивів, 
авторка максимально повно й адекватно проникає у складний суб’єктивний світ жіночої 
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індивідуальності, майстерно відтворює тонкощі жіночого світовідчування. Вона карбує 
образ тітки Джорджіани, своєрідного жіночого Квазімодо, за спотвореністю часом, фі-
зичною працею і душевними стражданнями якої проступає назовні чутлива, вразлива до 
краси душа, спрагла високих поривів, піднесених прагнень, одвічної, неземної любові, 
сильнішої за самі життя і смерть, єдино досяжних у сфері поліфонійної музики Р. Ваґ-
нера.

Структура оповідання передбачає два пласти тексту: перший лежить на поверхні 
і становить сюжетну канву оповідання: приїзд тітки Джорджіани до Бостона, міста її 
молодості, і відвідини музичного концерту Р. Ваґнера разом із небожем, який провів 
юнацькі роки на фермі дядька Говарда в Небрасці. Другий, “музикальний” пласт тексту, 
створений на основі творів німецького композитора, значно промовистіший, бо занурює 
читача в глибини тітчиного єства.

Універсальні й вічні, музичні теми Ваґнерових творів, відлунюючи особливим тра-
гізмом у долі тітки Джорджіани, розгортають перед читачем глибоку душевну драму 
внутрішнього життя колишньої вчительки музики. 

Переживання сюжетних колізій героїв Ваґнера занурюють і тітку Джорджіану, і не-
божа Кларка у їхнє минуле, кожного у своє. Викликані з пам’яті спогади повертають 
тітку в покинутий колись світ музики, вириваючи її з пустельного світу прерій, водночас 
подумки переносять туди Кларка. Враження симультанності, що виникає завдяки таким 
часовим зсувам, надає об’ємності візії душевної катастрофи, якої зазнала обдарована 
особистість: замість світу високого мистецтва музики з виходом у безмежні простори 
Всесвіту — приземлений світ із коханим чоловіком, зведений до вузького простору зем-
лянки печерного зразка; замість світу культури — дикий, необжитий обшир прерій; за-
мість доторку до вічного і прекрасного — фізичне й духовне каліцтво. Відмовившись 
від того, що наповнювало сенсом її буття, становило сутність її істоти, тітка Джорджіана 
поступово втрачає саму себе, позбуваючись власної тожсамості.

Лейтмотивом її життя постає тема кохання, любові, що різними модуляціями — при-
страсності, саможертовності, приреченості — розходиться у її щасті. 

Мотив пристрасної, чуттєвої любові, що проступає у двох перших музичних фраг-
ментах Р. Ваґнера — увертюрі до опери “Тангейзер” та прелюдії до опери “Трістан та 
Ізольда”, викликає з пам’яті тітки спогади про молодість, про перше і єдине кохання до 
Говарда Теслара. Подібно до Тангейзера, котрий, потрапивши у тенета гріховної любові 
богині Венери, зрікся свого мистецького покликання, тітка Джорджіана покинула ви-
соку музику заради чуттєвої насолоди в коханні із юнаком; подібно до нього, прагне 
вирватися з полону кохання і вернути домів, до краю музики, тугу і ймовірне каяття 
за яким носить захованими глибоко в серці. Так само, як Трістан та Ізольда, охоплені 
всепоглинаючою пристрастю неземного кохання, сильнішого за здоровий глузд, почуття 
обов’язку, родинні зобов’язання [12], зрештою, за життя, тітка Джорджіана, потрапивши 
у вир шаленого чуття, розриває стосунки з родиною, зриває зв’язки зі звичним світом 
музичної культури, духовно багатим і насиченим життям, й опиняється на краю світу — 
в безмежних, неозорих преріях Небраски.

Відгомоном особистісного страждання, викликаного розчаруванням, несправдже-
ністю власних надій, звучать мелодії ліричної драми “Летючий Голландець”, що роз-
криваються іншою гранню кохання — самозреченого й саможертовного, яке, однак, не 
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дарує сподіваного визволення в порятунку, натомість призводить до душевного згасання 
і духовної смерті тітки Джорджіани. Плач за високим, чистим почуттям любові, яке так 
і залишилось недосяжною мрією, як і за навіки втраченим світом музики, сягає кульмі-
наційного вираження при звуках “Переможної пісні” Вальтера з опери “Нюрнберзькі 
майстерзінґери”, яка, властиво, як втілення синтезу мистецтва й життя [13: 44], дисонує 
зі світом самотності, відчаю і безнадії — єдиним світом, який залишився тітці для за-
мешкання в ньому. Мовби розв’язкою до життєвої драми тітки Джорджіани заключним 
акордом звучить “Похоронний марш на смерть Зіґфріда”, в якому прочитується надгроб-
на епітафія над втраченим, зруйнованим життям обдарованої особистості, незреалізова-
ним і змарнованим на задвірках людської цивілізації, над даремністю власних сподівань 
та приреченістю на поразку у життєвій борні за людське, жіноче щастя.

Таким чином, на основі аналізу вибраних оповідань американських письменниць 
кінця ХІХ – початку ХХ століття, бачимо/виявляємо, що цілісність жіночої ідентичності, 
змодельованої на засадах шлюбних взаємин із чоловіками, зазнає цілковитої руйнації 
через заперечення (Гаскет з оповідання Е. Вортон “Інші два”), а то і втрату – фізичну (Де-
зіре з оповідання “Дитина Дезіре” К. Шопен) чи духовну (тітка Джорджіана з оповідання 
В. Кейтер “Концерт Ваґнера”) жіночою особистістю власної тотожності; водночас будь-
яка спроба її збереження досяжна лише ціною власного життя, знову-таки у фізичному 
(пані Маллярд з оповідання К. Шопен “Історія однієї години”) або духовному (оповідне 
Я з оповідання Ш. П. Ґілман “Жовті шпалери”) сенсі.
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УДК 82. 311.1: 821.161.2 Підмогильний 7 
Скляр І.О.

 (Горлівка, Україна)

форми та прийоми вираженнЯ  
авторСЬКої пСихоЛогічної оповіді 

(на матеріалі художньої творчості Валер’яна Підмогильного)

Стаття продовжує цикл публікацій автора, в яких розглядається проблема пси-
хопоетики творчості Валер’яна Підмогильного. Досліджуються форми й прийоми ви-
раження авторської психологічної оповіді, через яку найяскравіше виявляється позиція 
(ставлення) автора до зображуваного ним художнього світу й персонажів.

Ключові слова: авторське психологічне зображення, пряма авторська характерис-
тика, рефлексія, психологічний самоаналіз, внутрішній монолог, внутрішній діалог, пси-
хологічне саморозкриття.

Статья продолжает цикл публикаций автора, в которых рассматривается пробле-
ма психопоэтики творчества Валерьяна Пидмогильного. Исследуются формы и приемы 
выражения авторского психологического рассказа от 1-го и 3-го лица, через который 
проявляется отношение автора к изображенному художественному миру и персона-
жам.

Ключевые слова: авторское психологическое изображение, прямая авторская ха-
рактеристика, рефлексия, психологический самоанализ, внутренний монолог и диалог, 
психологическое самораскрытие.

The article continues the cycle of the author’s publications; it covers the problem of 
psychopoetics in the literature works of V.Pydmogil’nyi. Forms and receptions of expression of 
©  Скляр І.О., 2011
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authorial psychological story from the 1th and 3rd person are explored.
Keywords: authorial psychological image, direct authorial description, reflection, psycho-

logical self-examination, internal monologue and dialogue, psychological self-expression.

Прагненню змалювати душевне життя персонажа підпорядковано цілий комплекс 
засобів психологічного зображення, які варіюються залежно від художньої ситуації і 
мети психологізації, суголосно письменницькій концепції психологізму: це й авторське 
проникнення у внутрішню сферу почуттів героїв, і психологічний портрет та інтер’єр, і 
невласне пряме мовлення, і внутрішній монолог, діалог, і опис сновидінь, марень як по-
граничних станів свідомості персонажів тощо. У сукупності вони становлять систему 
психологізму творчості митця. Аналіз цієї системи має першочергове значення для розу-
міння своєрідності психопоетики творчості В. Підмогильного.

Досліджуючи особливості творчості Валер’яна Підмогильного, продуктивним ви-
дається проведення аналізу психологізму як способу організації елементів художньої 
форми. І. В. Страхов обґрунтував основні форми психологічного зображення (пряма, 
опосередкована, сумарно-означальна форми вираження). До прямої належать компози-
ційно-оповідні прийоми, до опосередкованої – зовнішній вияв психічного стану (психо-
логічний портрет, психологічна деталь, психологічний пейзаж, психологічний інтер’єр 
тощо), до сумарно-означальної – сни, видіння, марення тощо [див. 6: 4].

Авторська психологічна розповідь («авторське психологічне зображення» за А. Єсі-
ним [див. 2: 41]) про приховані внутрішні процеси – саме в ній найяскравіше виявля-
ється позиція (ставлення) автора до зображуваного ним художнього світу й персонажів. 
Розповідь про внутрішнє життя персонажа може відбуватися як від 1-ї особи, так і від 3-ї, 
причому перша форма склалася історично найраніше. 

У психологічних творах ми віднаходимо багату систему композиційно-оповідних 
форм, за допомогою яких здійснюється зображення різноманітних сторін внутрішнього 
світу, різних душевних станів. Психологічна розповідь від третьої особи ведеться «ней-
тральним», «стороннім» розповідачем наділена рядом переваг у зображенні внутріш-
нього світу. 

По-перше, зазначений різновид розповіді орієнтований на форму психологічного 
аналізу, як авторська розповідь про думки й почуття персонажа. Автор уводить читача у 
внутрішній світ героя та зображує його детально й глибоко; простежує причинно-наслід-
ковий зв’язок між думками, переживаннями та враженнями, як, наприклад, у наступному 
епізоді з роману «невеличка драма» Валер’яна Підмогильного: «Він (Славенко. – І. С.) 
не думав уже про неї, він думав нею. Його думка спинилась і, не рухаючись вперед, по-
чала проймати його все глибше, почала занурятись йому всередину, як гостре жало, як 
тонкий і безкраїй дріт, що проходив у кожний закруток його жил, обплутуючи всі м’язи 
його виснагою і зневіллям <…> І раптом він лишився сам у цій кімнаті, мов у дикій роз-
печеній пустелі, з єдиним бажанням: бачити її, дивитись на неї довго, тільки дивитись, 
тільки споглядати на неї без кінця, без думок і без слів <…> Коли минула хвилина цього 
шаленого екстазу, професор розплющив очі, відчув себе спокійніше і почав щось ніби 
мислити. Але й мислення це було геть відмінне від того, до якого він звик – якесь нетерп-
ляче, незв’язне, покалічене киданням його серця, що нудьгувало й щеміло. Тривога опа-
нувала професора (курсив наш. – І. С.) [4: 74-75]». У наведеному уривку частини «Один 
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у кімнаті з дівчиною» роману «Невеличка драма» автор поступово розкриває причину 
такого психічного стану героя: у «звичайній» дівчині (Марті) він помітив «надзвичайне». 
Саме тому те «надзвичайне» не давало спокою його уяві, яка неодмінно мала б реалізу-
ватися в бажанні. Опис психічного стану героя (Юрія Славенка) передано за допомогою 
прямої авторської характеристики.

По-друге, розповідь від третьої особи надає можливість включити до твору різно-
манітні форми психологічного зображення: внутрішні монологи, внутрішні діалоги, спо-
віді, уривки з щоденників, листи, сни, видіння тощо. Оповідь від першої особи, роман у 
листах, або роман, побудований як імітація інтимного документа, надає менше можли-
востей урізноманітнити психологічне зображення, зробити його більш глибоким та всео-
хоплюючим. Таким чином, для оповідальних структур такого типу єдиною прийнятною 
формою психологічного зображення буде рефлексія (здатність людини до роздумів про 
самого себе, інших, предмет власної діяльності), психологічний самоаналіз. Оповідальна 
форма внутрішнього мовлення від першої особи в романах 

В. Підмогильного практично відсутня, проте її можна спостерігати в малих епічних 
формах. У новелі митця «добрий Бог» звертаємо увагу на спосіб передачі психічного 
стану через внутрішнє мовлення від першої особи. Головний герой новели Віктор Хо-
бровський протягом усього твору намагається виправдати себе у «моральних злочинах»: 
перші статеві стосунки до шлюбу, пропозиція зробити аборт, зрада коханій дівчинці Кусі 
зі «справжніми дівчатами» на селі, спроба покінчити життя самогубством. За допомо-
гою прийому психологічного самоаналізу, який реалізується через внутрішній монолог 
і внутрішній діалог розкривається особистісна сутність Хобровського. «Все-таки добре, 
що я налякав Кусю. Хай поплаче, так їй і треба. А як вона мене зрадила – як останнє 
падло. Вона чекала, коли я покину її…Але в той же вечір закликати до себе іншого! <…> 
Тварюка! Чого я не застрелив її? Ой, яка важка образа!» <…> «Невже це правда, що я 
винний, а не вона? Я перший образив її покинув… Ні, ні! Це не оправдання – з горя за-
кликати до себе мужчину. Може, то її коханець? У, прокляті! Треба було вбити, як собаку 
<…> (курсив наш. – І. С.) [3: 38]».

Оповідальну форму від першої особи яскраво втілено у внутрішньому діалозі голов-
ного героя новели «гайдамака». Учорашній гімназист-підліток Олесь приєднується до 
гайдамаків через те, «що був зовсім розчарований у житті й навіть серйозно думав про 
самовбивство <…> Чого він пристав до гайдамаків, а не червоноармійців, − він і сам 
не знав. Він тільки постановив полізти туди, де вбивають [3: 43, 45]». Психологію по-
ведінки випадкового «гайдамаки» автор змальовує в тому епізоді, коли він потрапляє в 
полон до червоноармійців і роздумує над сенсом свого життя. Думки Олеся передаються 
через внутрішній діалог: « <…> Я тварина малодушна. Хе, хіба ж то людина, хто не вміє 
поставити себе серед інших людей? То ж корова. Ось мене везуть на смерть… Чого ж я 
не радію? Я ж шукав смерті. Дурень, хіба людина мусить шукати смерті?! То вже не 
людина, а недолюдок. Розстріляють мене – добре, залишать живим – буду жити, поса-
дять у в’язницю – буду сидіти. Хіба ж я буду пручатись? Я нікчемність! Хе… мене може 
роздушити кожний. Підійде червоногвардієць, проведе ножем по горлянці – і каюк, нема 
мене (курсив наш. – І. С.) [3: 51]». Через форму внутрішнього мовлення В. Підмогильний 
розкриває причинно-наслідковий зв’язок психічного стану Олеся. «А як поставляться 
до моєї смерті? Хоч хто заплаче? А батько… О, він як не помре, то заплаче. А інші? А 
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товариші? Господи, у мене немає товаришів! Як прикро! В школі відправлять панахиду 
й забудуть. Усі, усі забудуть. Там… теє… жити будуть, їсти, пити, кохати. А я? Я вже 
мертвий. Он свідоцтво. За віщо ж я? Мені сімнадцять років, мені ще жити та й жити… 
За що мене розстрілювати? А, я сам шукав смерті… Ні, це не може бути! Хто це сказав, 
що я смерті шукав? Комісар? Бреше він… [3: 54]». Герой робить висновки: як за його 
життя він нікому не був потрібний, так і після смерті про нього ніхто не згадає. Ця непо-
трібність дуже лякає юнака.

Епізод очікування «гайдамакою» смерті й думки про неї змінюються прямою автор-
ською характеристикою стану Олеся в момент розстрілу: «Вже скомандували Раз… 
Ой! Може, бігти ?! Уб’ють. Спробувати? Ні буду стояти. А може, пригнутись та побігти? 
Ганебно. А жити ж хочеться. Уже скомандували раз… ще два, а потім кінець».

«Олесь прикусив долішню губу, щоб не закричать або не завити від жаху, тупої роз-
пуки й чорної туги. Серце колотилось занадто міцно. Аж здригувалась сорочка. Воно 
поволі, але дуже прудко гнало кров по тілу, так прудко, що Олесеві було важко дихати. 
Вдаре й стане. Потім знову вдаре так, що затремтить все тіло, болюче задзвенить у вухах 
і зашумить у голові – й знову спиниться <…> В голові була одна думка: «Зараз, зараз, 
зараз…». 

Увесь він – одне напружене чекання. Серце нервово билось, але Олесь не чув його: 
він боявся прослухати команду «три», жахнувся, що залп застане його несподівано. 
Жили на обличчі надулись, очі були розтулені до краю, вуха трошки піднялись, зуби 
сціпились. Всі почуття сконцентрувались на чеканні слова «три» [3: 56]». 

Отже, з наведеного уривка новели можна помітити як внутрішній діалог, що є власне 
рефлекторним мовленням (здійснення Олесем психологічного самоаналізу), розчиняєть-
ся в авторському психологічному зображенні, оформленому від третьої особи. Авторське 
психологічне зображення в свою чергу переривається внутрішнім монологом.

Головний герой роману «Місто» зображується В. Підмогильним у постійному розви-
ткові. Степан Радченко постійно еволюціонує, змінюючись під впливом різних обставин 
як внутрішньо, так і зовнішньо. Отже, весь твір побудовано так, щоб якомога повніше 
розкрити внутрішній світ однієї людини. 

Змістові особливості роману В. Підмогильного обумовили виникнення в ньому ори-
гінального психологічного стилю, який нагадує аналітичний психологізм (на зразок, 
«Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського, «Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова, «Війна і 
мир» Л. М. Толстого, «Що робити?» М. Г. Чернишевського тощо) – за провідним прин-
ципом зображення душевного життя. Аналітична рефлексія змінюється емоційними пе-
реживаннями, таємничістю внутрішнього життя, в якій герой не може дати собі ради 
(психологізм, подібний до «Батьки і діти» І. С. Тургенєва). 

Психологічне зображення у В. Підмогильного дуже часто будується як викриття при-
хованих шарів внутрішнього світу, тих спонукань і душевних порухів, які не лежать на 
поверхні, іноді не зрозумілі з першого погляду навіть самому героєві. Для митця надзви-
чайно важливо розкрити причинно-наслідковий зв’язок. 

Головний герой «Міста» наділений рисами вагатися, мислити, у будь-якому складно-
му випадку відшукує відповідь, пізнає світ за допомогою раціо, логіки. У цьому особли-
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вість і специфіка психологічного складу його особистості. У певних ситуаціях Радченко 
переосмислює власне сприймання світу. 

На наш погляд, В. Підмогильний поставив за художню мету не стільки пояснити, 
проінтерпретувати сутність психологічних процесів, скільки відтворити душевний стан 
з винятковою чіткістю, який буде зрозумілий читачам. Наприклад, так відтворено пси-
хологічний стан Радченка по приїзду до Києва: «Ну, навіщо було сюди забиватись? Що 
буде далі, як він житиме? Він пропаде, він старцем вертатиме додому. Чом було не їхати 
до свого окружного міста на педкурси? <…> [5: 27]». Невласне пряме мовлення зміню-
ється авторським коментарем, який розкриває причину такого невгамовного вагання, 
хвилювання: «На рахунок цієї притоми він і поклав ту обважнілість м’язів та неохоту 
рухатись, що його тут обняла [5: 27]». Застосувавши невласне пряме мовлення, автор 
«передоручає» героєві пояснити читачам, що саме спонукало опанувати себе й рушити 
вперед, у «майбутнє»: «<…> почував він себе посланцем, що виконує надзвичайно важ-
ливе, тільки ч у ж е доручення [5: 27]». Автор доповнює коментарем мовлення героя: 
«Свої давні бажання він раптом відчув, як сторонній примус, і скорився йому не без 
глухої відрази [5: 27]».

Степан Радченко з багатьма іншими селянами став об’єктом маніпуляції масовою 
свідомістю з боку комуністичних ватажків. Свідченням цьому є не тільки революційні 
й постреволюційні факти з біографії Радченка, а й те, що його свідомість насичена ідео-
логічними штампами комуністичної пропаганди, які стали органічною частиною світо-
гляду хлопця. Наприклад, про себе й про таких, як він, що прийшли в місто здобувати 
освіту, Радченко розмірковує так: «Він – нова сила, покликана із сіл до творчої праці. Він 
– один із тих, що повинні стати на зміну гнилизні минулого й сміливо будувати майбутнє 
[5: 30]». Прийом самохарактеристики в романі автор застосовує, вдаючись до невласне 
прямого мовлення. 

Надзвичайно цікавими видаються зв’язки між внутрішнім, психологічним станом 
та формами його зовнішнього вираження. Протягом усього роману герой намагається 
«не видавати себе» зовнішньо, не виявляти своїх думок і переживань, приховати душевні 
порухи. Так, потрапивши до свого першого «міського» житла, Степан Радченко пережи-
ває внутрішній емоційний шок, але майже приховує його ззовні. «Нахиляючись, він крізь 
щілину між дошками побачив своїх сусідів за перегородкою – пару корів <…> Хлів – ось 
де він має жити! Як тварюка, як справжнє бидло! Він відчув, як шпарко кинулось його 
серце і кров линула до обличчя <…> він був зневажений <…> Такого приниження він не 
чекав <…> Так невже ж <…> якийсь крамар, тонконоге нікчемство, має право загнати 
його в хлів? <…> Він двічі стукнув кулаком у стіну до корів, засміявся й розплющив очі 
[5: 28-29]». 

Коли господиня Тамара Василівна пропонує йому склянку молока, Степан відмовля-
ється, хоч радо випив би його: «він уже не якийсь селюк, щоб пити молоко!». Подібно під 
час відвідин Левка він бреше про своє помешкання, щоб не осоромитися.

Бажання Радченка стати письменником навіюється йому на літературній вечірці 
(автор передає принципову нещирість героя). «Він думав про самих письменників, про 
те, що вони виходять перед інших і інші їх слухають. Вони висунулись із юрби, посіли 
власні місця, і всі знають їх на прізвища <…> Але Степан не зважав на те, що читано 
<…> Він заздрив їм <…> бо теж хотів висунутись і бути обраним <…> Сміх і оплес-



374

ки, що були нагородою тим щасливцям, мало його не ображали, і кожен новий з них, 
з’являючись коло кафедри, ставив, йому боляче питання, чому це не він. Бо він хотів 
бути кожним із них, однаково – прозаїком чи поетом (курсив наш. – І. С.) [5: 62-63]». 
Отже, в Степана поштовх до творчості – зовнішній, не внутрішній.

Переживаючи «творчі муки» у своєму житті, він ні в якому разі не дозволяв собі 
вивільняти їх на людях. «Він працював енергійно, захоплено, заглиблювався в справи, 
гасав по місту, посміхався, був дотепний, вправний, скрізь незамінний, але о восьмій 
ввечері, кінчивши працю, відбувши всі збори й навантаження, лишався сам для власно-
го, окремішнього життя <…> Перехід цей був жахливий. Так, ніби він був поділений на 
дві частини, одну для інших, другу – для себе, і от друга була незаповнена. Ідучи додому, 
він ніби переходив межі життя <…> І він терпів божевільний біль <…> [5: 237-238]». 

Отже, новаторство В. Підмогильного-психолога полягало вже у тому, що він став 
художньо відтворювати саме невідповідність зовнішньої поведінки внутрішньому стану 
героїв. Пригадаємо вже цитовані слова Л. Гінзбург: «Літературний психологізм почина-
ється з розбіжностей, з непередбаченості поведінки героя [1: 300]». Прозаїк розкриває 
неоднозначні, непрямі відповідності між внутрішніми й зовнішніми рухами, що вимагає 
психологічного коментаря до зображеного портрета чи поведінки, їх психологічної ін-
терпретації.

По-перше, Степан Радченко за складом своєї натури вміє опановувати себе («важли-
во ж відразу поставити себе в норму, бо норма й розпорядок – перша запорука досягнень! 
[5: 30]»; «він повчав себе, що мріяти – це дурниця, що треба діяти, невтомно поборюючи 
всі перепони на шляху, зосереджуючи всі сили на черговій відпорній точці [5: 47]»), навіть 
прикидатися, а навколишні недостатньо проникливі та психологічно спокушені, щоб розі-
братися в причинах та мотивах його поведінки. «І, як справжній маніяк, умів ховати свою 
спрагу під незмінним спокоєм та зичливістю, як хитрий злодій <…> непомітно пророблю-
ючи над ближніми найскладніші операції <…> (курсив наш. – І. С.) [5: 198]».

Не помічають Радченкову нещирість і колишні кохані жінки Степана (Надійка – че-
рез недосвідченість, Мусінька (42 роки) – через першу справжню закоханість у хлопця, 
Зоська – через довірливість «божественному»). 

По-друге, Радченко взагалі стриманий: він живе переважно внутрішнім життям, не 
бажаючи викривати власні душевні порухи. «Мав десятки знайомих і жодного друга, 
ходив поруч, а почував від усіх незмірну віддаль <…> (курсив наш. – І. С.) [5: 198]».

По-третє, його внутрішнє життя занадто складне й суперечливе, щоб віднайти собі 
повне і точне зовнішнє вираження; окрім того, воно виражається переважно у формі ду-
мок, які не можуть бути скільки-небудь відображені в міміці, учинках тощо.

Провідну роль посідає психологічний самоаналіз – один із методів зображення вну-
трішнього світу, коли про власне переживання розповідає сам носій переживань. А. Б. 
Єсін зауважує, що слід відрізняти дві його основні форми: самоаналіз і саморозкриття 
героя. За першого способу – читач спостерігає за розповіддю про переживання – про 
власний внутрішній світ, але наче зі сторони. У такому плані розповідь оформлюється як 
спогад-аналіз. За другого – герой безпосередньо висловлює свої думки і почуття, передає 
потік душевного життя, часто у формі сповіді; час переживань збігається з часом його 
зображення: герой говорить про те, що він відчуває в конкретний момент [див. 2: 81].



375

У романі В. Підмогильного наявні обидві форми психологічного самоаналізу. Яскра-
вим прикладом самоаналізу є фрагмент, коли автор зображує момент життя Радченка, 
який усвідомлює, що він поводиться нещиро зі своїми колишніми приятелями-селюка-
ми, а також виправдовує себе після прочитаного листа з села: «<…> боляче відчув фальш 
своїх слів і нещирість своєї цікавості. Він не раз уже спостерігав у собі зміну, примусом 
одвертаючи від неї думки, а тепер мусив признатись одверто – село стало йому чуже 
<…> тяжіло над ним, як докір, як тривога <…> Так може робити тільки відступник, 
що обікрав батьків, і від них йому буде прокляття. Але зразу ж, почавши себе ганьбити, 
втратив з ока мету свого обурення: вона зникла під впливом невідомої сили, що дбайливо 
обернула його докори в недоцільний спалах. Чому, властиво, він має себе за зрадника? 
Хіба мало людей покидає село? Міста ж ростуть коштом села – це нормально, цілком 
нормально <…> Місто призначено йому за оселю. Та й хіба щось справді у ньому змі-
нилось? Такий він, як був. Все гаразд, він має харч і помешкання, за день-два дістане 
стипендію. В чому ж річ? [5: 74-75]».

У наведеному прикладі психологічної розповіді В. Підмогильного, розрахованої на 
відтворення складного душевного стану й суперечливого психологічного процесу, пси-
хологічний самоаналіз презентовано у формі невласне прямого мовлення, яке супрово-
джується авторським психологічним коментарем. Він у свою чергу також змінюється 
невласне прямим мовленням, що змінюється внутрішнім діалогом із самим собою та 
невласне прямим мовленням. Таким чином, у цій складній розповідній конструкції пси-
хологічного самоаналізу (психологічний самоаналіз = н.п.м → автор.коментар → н.п.м. 
→ в.д/г → н.п.м.) належну роль відведено авторському психологічному коментарю, який 
узагальнює картину внутрішнього світу, виокремлює в ній головне, тобто здійснює влас-
не аналітичну роботу. Як правило, авторський коментар розкриває в душевному стані 
героїв те, чого герої самі за собою не помічають. Самоаналіз героя в романі у формі 
«чистого» внутрішнього монологу повністю відсутній.

У прикладі з психологічним саморозкриттям авторським коментарем починається й 
закінчується самоаналіз героя: «Ніколи ще не читав він так жадібно й не пізнавав такого 
глибокого з читаним злиття. В книжці, для нього не новій, він знайшов нове, п’яне зача-
рування величчю творчості <…> Повіки його тремтіли, й пальці ворушились <…> муку 
відчув, муку спраглого, що, напившись, тільки роз’ятрив жагу <…>

− Ніколи, ніколи я такого не напишу, − шепотів він. Тепер він спізнав безглуздя своїх 
намірів. Письменник! Хто, підступний, йому це слово підказав? Звідки взялась йому та 
божевільна певність, що так довго манила його? <…> Мало що кожному не захочеться! 
Мало що не мріється, але тільки йолоп за мріями ганятиме! Козак він, що скаче на пали-
ці замість коня! Дурень, безнадійний дурень! І за цю химеру проміняти науку, інститут, 
звести нанівець роки тяжкої праці, викохувані плани, обов’язки, нарешті? Перед ким? 
Хоч би й перед собою! Не розуміючи тепер добре, як усе це могло статися, хлопець ха-
пливо перебирав провини свого падіння [5: 156]».

Повернутися до творчої праці головний герой вирішує після отриманого ним лис-
та з видавництва: «<…> коли письменство, виходить, на долю йому випадає, коли ін-
стинктивно він уже стільки кроків зробив, що спинятися сором, то мусить і далі ступати, 
зв’язуватися з тими, серед кого діяти йому знаменовано, показувати себе, нагадувати про 
себе, вплітатись у ланцюг літературних знайомств як літературній особі [5: 162]».
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Протилежно контрастним прикладом є епізод, коли Степанові не вдавалося довгий 
час нічого написати, та коли він вловив мить «нової думки, що лоскоче мозок», він що-
духу поспішає додому. Психологічному саморозкриттю героя передує авторський комен-
тар: «Тоді рушив додому, несучи цей вогонь обережно і боязко, як вірні несуть свічки у 
великий четвер <…> зайшовши у свою кімнату <…> усе спинилось у нім, і те полум’я, 
що ось мить ще палило його, раптом погасло тихо й безслідно [5: 187]».

«Невже навіки засуджений він на цю кару, на спокуту за нерозважливу вигадку – слі-
пу, несподівану вигадку написати оповідання? Засуджений на отакі спалахи, що будуть 
зрушувати й пустошити його душу, завдавати непоборної нудьги, викликати гнітючу від-
разу до себе, до життя, до людей! [5: 187]».

Порівняно з прикладом самоаналізу, приклади психологічного саморозкриття голов-
ного героя мають простішу структуру: перший приклад оформлений у формі внутріш-
нього діалогу з самим собою, другий і третій – у формі невласне прямого мовлення. 
Розповідна форма невласне прямого мовлення допомогла В. Підмогильному поєднати, 
з однієї сторони, психологічну правдивість внутрішнього мовлення, що підкреслило ін-
дивідуальність переживання та мисленнєвий процес, а, з іншої сторони, – свободу ав-
торської психологічної оповіді: можливість коментувати думки героя, аналізувати його 
емоційний світ тощо.
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 оБраЗ ЛЮдини в пЛоЩині віЗуаЛЬного модуСу  
(на матеріалі поезії Т. Шевченка)

У статті розглянуто способи об’єктивації візуального образу людини в поезії  
Т. Шевченка. Виділено типові словесні характеристики зовнішнього вигляду, які в су-
купності визначають авторський прототип. Окреслено специфіку вербальної й живо-
писної картин світу Кобзаря. 

Ключові слова: візуальне сприйняття, прототип, портрет, поезія, Т. Шевченко. 
В статье рассмотрены способы объективации визуального образа человека в поэзии 

Т. Шевченко. Выявлены типичные характеристики внешнего облика, которые предо-
пределяют авторский прототип. Очерчена специфика вербальной и живописной кар-
тин мира Кобзаря.

Ключевые слова: визуальное восприятие, прототип, портрет, поэзия, Т. Шевченко.
In article the ways of objectivization of a visual image of the person in Shevchenko’s 

poetry are analysed. Typical characteristics of external shape which predetermine the author’s 
prototype are revealed. Specificity of verbal and picturesque pictures of the Shevchenko’s world 
are outlined.

Key words: visual perception, prototype, portrait, poetry, T. Shevchenko.

Когнітивна теорія – це дослідження ментальної інформації, тобто інформації, що 
зберігається в ментальному лексиконі всередині мозку і складає основу людської свідо-
мості. Зародившись у зарубіжному мовознавстві (Р. Джекендофф, М. Джонсон, Дж. Ла-
кофф, Р. Лангакер, Дж. Міллер, Ч. Філлмор, У. Чейф), сучасна когнітологія набула оригі-
нальних форм, методів та ідей у працях В. Дем’янкова, С. Жаботинської, Є. Кубрякової, 
В. Маслової, О. Селіванової, І. Стерніна та багатьох інших. Антропологічні мовні студії 
представлені нині низкою досить різних шкіл і напрямів, об’єднаних прагненням дати 
мовним фактам і мовним категоріям психологічне пояснення, зіставити мовні факти з 
їх ментальними репрезентаціями і з тим досвідом, які вони відображають [7: 5], проте 
всі вони визнають сенсорно-рецептивний аналіз першим рівнем концептуалізації реа-
лії, актом, який задає первинні параметри сприйняття та осмислення об’єкта. На основі 
специфіки дії п’яти органів людського чуття виділяють п’ять модусів перцептивного до-
слідження світу: зоровий, тактильний, слуховий, нюховий, смаковий, що репрезентують 
концептуальну область, яка зберігає в голові людини опрацьовану в її свідомості інфор-
мацію про певні відчуття, породжені безпосередньою взаємодією з довкіллям. Найбіль-
шу роль у процесі оволодіння людиною мікрокосмосу відіграє візуальний канал отри-
мання інформації; за його допомогою подаються в мозок сигнали про характеристики 
світла, кольору, розміру, форми тощо. 

Для аналізу категорій вербального вияву доцільно використовувати поняття прото-
типу. Воно ґрунтується на тому, що «категорії мови не завжди, а можливо, і рідко визна-
©   Парасін Н.Д., 2011
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чаються в термінах однієї або декількох відмінних рис, необхідних і достатніх як крите-
рій іменування» [6: 140–145]. Швидше вони (категорії) формуються на основі перетину 
характерних властивостей, при цьому прототипом є одиниця, що проявляє ці властивості 
найбільшою мірою. Такий підхід дозволяє простежити процес формування персуазив-
них категорій від простого до складного, від типових випадків – через ускладнення – до 
маргінальних. У цьому аспекті представлені вище операції над семантичними залеж-
ностями побудовані за принципом «віддалення» від прототипу: ототожнення представ-
ляє собою найбільш стандартний, еталонний спосіб (він швидше орієнтується, частіше 
вживається, прискорює вирішення різноманітних завдань, пов’язаних з ідентифікацією), 
а зближення з нетиповим ознаками – в якійсь мірі аномальний, парадоксальний [5: 76].

Знання про зовнішній світ укладаються в свідомості людини в певну модель, центра-
лізовану навколо самої людини, оскільки саме вона сприймає, класифікує й оцінює цей 
світ і передає свої знання іншим. Людина виступає й основним об’єктом дослідження, 
бо її дії здатні впливати на світ і змінювати його, тобто міняти модель навколишньої дій-
сності. Традиційно в лінгвістиці об’єктом дослідження виступає мова художнього твору. 
Зацікавленість у тому, яким чином модель світу трансформується в процесі 

індивідуально-авторського образного асоціювання, спричинила появу нового на-
пряму когнітивних досліджень семантики художнього тексту – когнітивної поетики, в 
якій художній дискурс й окремі поетичні фігури підпорядковуються певним загальним 
когнітивним принципам, що керують логікою поетичної уяви, побудовою художнього 
дискурсу, формуванням і функціонуванням поетичних фігур [3: 19]. В українському мо-
вознавстві образ людини в площині концептуального аналізу був предметом студіювання 
О. Бондаренка [1], в руслі портретного аналізу працюють Н. Борисенко, Н. Бохун, Є. 
Гончарова, І. Краус, С. Селезньової та ін. 

З огляду на зазначене визначаємо метою статті виявлення способів об’єктивації об-
разу людини у площині візуального модусу. Мета роботи зумовлює конкретні завдання: 
виявити типові й узуальні ознаки зовнішньої характеристики персонажів; виділити спе-
цифіку вербального й живописного кодів; охарактеризувати систему лексичних засобів 
створення портретного опису. Об’єктом дослідження є візуальний образ, що розуміється 
як фрагмент тексту, в якому повідомляється про зовнішній вигляд персонажа або персо-
нажів.

Методика дослідження будується на визнанні того, що всі члени категорії в залеж-
ності від наявності / відсутності характерних властивостей можуть бути в більшій чи 
меншій мірі близькі до прототипу, повторюваність однієї й тієї самої ознаки в різних 
видах номінації в рамках однієї парадигми служить вагомим аргументом того, що такий 
вибір може вважатися базовим. І. Голубовська в результаті серйозних досліджень етнос-
пецифічних констант мовної свідомості прийшла до висновку, що виникнення мовних 
національно-специфічних форм, які й обумовлюють самобутність національно-мовних 
картин світу, детермінується двома основними факторами: а) фрагментом реального сві-
ту, який впливає на колективну свідомість етносу; б) особливостями самої колективної 
етнічної свідомості [4: 31]. Цей постулат, на нашу думку, можна використати і для ви-
вчення індивідуально-авторських репрезентацій об’єктивної дійсності. 

Персонажі поезії Т. Шевченка охоплюють широке коло конкретних осіб та узагаль-
нених образів. Серед жіночих персонажів переважають мати (315 слововживань), ді-
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вчина (144), периферійними є молодиця (18), вдова (15), покритка (9) московка (1) та 
деякі інші. Зображення їх зовнішності не відзначається оригінальністю. Статистичний 
аналіз засвідчує існування авторського стереотипу при зображенні молодої українки. Не-
зважаючи на вроджений мистецький талант, Т. Шевченко небагатослівний в портретних 
характеристиках своїх чисельних страждалець-дівчат, обмежуючись короткими емоцій-
ними описами тільки молодих героїнь, чорнобривих, з чорними бровами, чорнобривок 
(44), з косами (38) часто довгими, густими, карооких або з карими очима (19), високих, з 
високим станом (6), білолицих (4), з гнучким станом (3). Одиничними прикладами пред-
ставлені такі критерії жіночої краси, як біле тіло, довгі вії, коса-краса, панське лице, 
голубині очі, круглолиця. Такі деталі зразу ж привертають увагу читача і наштовхують 
його на думку, що опис стосується когось особливого для самого Т. Шевченка. Яскравим 
прикладом є рядки з вірша, присвяченого Ганні Закревській: І тими очима, Аж чорни-
ми – голубими, І досі чаруєш Людські душі? [10: 99]. З віком і зміною матримоніального 
стану характеристики зовнішності щезають зовсім, витісняючись родинними чи соціаль-
ними: матір змальовано штрихом з дитятком, покритку, вдову – нещасною, бідною тощо. 

Характеристика ходи – єдиний приклад – асоціювалася в поета з юначим захоплен-
ням: А ти, мій покою! Моє свято чорнобриве, І досі меж ними Тихо, пишно похожаєш? 
[10: 99]. 

Представники чоловічої статі позначені лексемами батько (146), козак (145), дід (29) 
та номенами, які визначали соціальну приналежність: гетьман, сірома тощо. З-посеред 
них тільки козак наділений конкретними зовнішніми рисами: чорнобривий (19), чорнявий 
(3), кароокий (13), високий (3), кучерявий (4), рідко дебелий [9: 257], з чуприною [9: 195].

Важливу роль у створенні характеристики особи відіграє одяг. Свита (36) була зде-
більшого звичним і буденним, і святковим одягом для селян, але певне значення мав її 
колір. Якщо дівчата могли мати білу свитку [10: 192], то хлопці сіру [9: 143] або чорну 
[10: 57]. Cвитка має символьне значення, акомодуючи вказівку на бідність: Я тобі не 
пара; я в сірій свитині, А ти титарівна [9: 143]. Вищі суспільні верстви мали інший 
одяг, щоправда, Т. Шевченко називає тільки жупани. До речі, червоні жупани (5) були 
сталою ознакою козацтва, хоч чоловічі жупани мали золоте [9: 160], синє [9: 174], голубе 
[10: 185] забарвлення. Кольорова гама жіночого одягу більш стримана, автор тільки один 
раз згадує зелений [9: 258] жупан. Показовою в цьому контексті є роль взуття за часів 
Кобзаря, коли черевики вважалися великою розкішшю і прикрасою жінки: Найду тобі 
рівню,.. таки панну, сину, У червоних черевиках…[9: 258]; Безталанна я! Дівчаточка на 
музиках У червоних черевиках... Я світом нужу [10: 124]. Для козака важливим був не 
одяг, а зброя: І шаблюка, мов гадюка, Й ратище-дрючина, І самопал семип’ядний Повис 
за плечима [9: 304]. І для оратая, і для воїна кінь був більш необхідним, аніж сорочка, і, 
йдучи за фольклорними традиціями, Т. Шевченко використовує пестливі форми для зо-
браження цієї тварини: вороненький [9: 77], коник [9: 77], товариш [9: 304] тощо. Отаман 
мусить мати люльку, чуприну за вухо, чорні вуса [9: 123]. Для батька, баби і діда як пред-
ставників старшого покоління зовнішність взагалі не має значення, тому опис зводиться 
тільки до білої сорочки, яка символізує певний рівень добробуту, спокій, сімейне щастя: 
І дід, і баба у неділю На призьбі вдвох собі сиділи Гарненько, в білих сорочках [9: 331].

 Жінки ніколи не обходились без прикрас: намистечка (12), сережок (1). Обнови 
були настільки рідкісним явищем для того часу, що не могли не викликати захвату й у 
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жінок, і в чоловіків, і в дітей: Везе Марко Катерині Сукна дорогого, А батькові шитий 
пояс Шовку червоного, А наймичці на очіпок Парчі золотої І червону добру хустку З 
білою габою. А діточкам черевички [9: 341].

 Порівнюючи вербальні й живописні зображення людей Т. Шевченка, починає ди-
вувати така скупість словесного опису. Висока частотність і повторюваність окремих 
портретних деталей дає підстави виділити параметри авторського прототипу соматично-
го образу, закоріненого в етнічно-естетичних ідеалах: дівчина – чорнобрива, з довгими 
косами, какроока, висока; козак – чорнобровий, кароокий. Лексичним каркасом візуаль-
ного відтворення є дві групи іменників: соматизми та вестизми, основна кількість яких 
семантично пов’язана з сенсорними колористичними і метричними значеннями. Нато-
мість впадає у вічі, що Кобзар обмежується сталими характеристиками тільки в тому ви-
падку, коли говорить про узвичаєні, типові персонажі, які, на його думку, не потребують 
специфічної конкретизації. Твори Кобзаря мають чітку моралізаторську настанову, якій 
підпорядковано художнє оформлення. Так, описуючи долю дівчини, Т. Шевченко визна-
чає пріоритетом застереження її від моральної помилки, тому опис зовнішності зведено 
до мінімуму, а інші персонажі, що виступають у відношенні до дівчини у ролі агресорів, 
часто змальовано з використанням дрібних деталей. Так, мати, що топить свою дочку, 
описана в традиціях сучасного кіномистецтва, її образ подано в розвитку, і окремі дріб-
нички мають значення для створення динаміки. Спочатку автор використовує майже по-
вний свій арсенал засобів відтворення жіночої краси: Білолиця, кароока, І станом висо-
ка, У жупані; кругом пані, І спереду, й збоку. І молода, нівроку їй…[9: 202], потім картина 
міняється під дією метафори, використання іншої кольорової гами тощо: літа молодії 
минули, в’яне, сказилась, од злості зубами скрегоче [9: 203], трутою до схід сонця дочку 
напувала [9: 204], коли ж не помогло, то од злості німіє,.. То жовтіє, то синіє; Розхрис-
тана, боса, З роту піна; мов скажена, Рве на собі коси [9: 205], і, зрештою, – Очі вивело 
із лоба Од страшної муки, Втеребила в пісок жовтий Старі сині руки [9: 206]. 

Візуальне зображення зовнішності людини в поезії Т. Шевченка виявляє чітке со-
ціальне підґрунтя. Представники панівного класу часто виявляються більш виразні, ін-
дивідуалізовані, основним засобом їх опису: пан старий, усатий [9: 194], пани Пикаті, 
пузаті! [9: 272], Старшина пузата Стоїть рядом; сопе, хропе, Та понадувалось [9: 277], 
Начальство мордате [9: 326]. Дівчата хрестились Та плакали, а уночі Пани все їм сни-
лись, І з рогами, і з хвостами… [9: 392]. Це ж стосується найвищих за суспільною гра-
дацією персон – царів, кардиналів: Аж ось і сам, Високий, сердитий, Виступає [9: 272], 
Неначе з барлоги Медвідь виліз, ледве-ледве Переносить ноги. Та одутий, аж посинів… 
[9: 277]. 

Отже, візуальні образи персонажів Т. Шевченка побудовані на тих канонізованих 
уявленнях про естетичну норму, яка склалася в суспільстві історично й існувала в свідо-
мості носіїв мови як певний прототип. Залежність опису від ідейної настанови Т. Шев-
ченко визнавав основоположним принципом творчої діяльності, тому намагався яскраво, 
неординарно зобразити персонажів, які увиразнювали ідейну настанову. Фізичні портре-
ти в поезії Т. Шевченка каталізують соціально-моральну опозицію.

 Митець використовував різні коди у словесній і живописній практиці. У вербальних 
картинах він детально описував те, що виходило за межі узвичаєного, те, що не можна 
передати на полотні, тому значно більше місця займають описи панів, що відтворювали 
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їх характер, божевільної тощо, а загальне, типове, проявлялося у плані зовнішньої харак-
теристики стандартними словесними комплексами. На живописних полотнах, (напри-
клад, в картині «Катерина» [8, 12]), Кобзар відобразив ті риси, які були визначальними 
ознаками етнічної приналежності в усіх відтінках кольору і варіантах форми. Для під-
твердження ідеї треба провести зіставлювальні дослідження усної народної творчості, 
поезії того ж часу інших авторів. Окремої уваги заслуговує проблема видозміни пор-
третного опису в часі, яка навіть при побіжному проспективному огляді виявляє багато 
несподіванок. 
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рецепціЯ іСторичних подій у народних піСнЯх уКраїнСЬКих 
німців початКу хх СтоЛіттЯ

У статті розглядаються пісні німецьких переселенців, які проживали на терито-
рії України на початку минулого століття. Німецькі народні пісні аналізуються крізь 
призму вагомих історичних подій, рецепція яких знайшла своє вираження у фольклорі 
переселенців. В ході дослідження виділяються етнокультурні елементи, які допомогли 
зберегти самоідентичність німецьких колоністів, що мешкали на українських землях. 

Ключові слова: німецькі народні пісні, німецькі переселенці, рекрутські пісні, ре-
цепція.

В статье рассматриваются песни немецких переселенцев, которые проживали на 
территории Украины в начале прошлого столетия. Немецкие народные песни анали-
зируются в ракурсе важных исторических событий, восприятие которых нашло свое 
выражение в фольклоре переселенцев. В ходе исследования выделяются этнокультурные 
элементы, которые помогли сохранить самоидентичность немецких колонистов, про-
живавших на украинских землях.

Ключевые слова: немецкие народные песни, немецкие переселенцы, рекрутские пес-
ни, рецепция.

The article highlights the songs of the German immigrants, who lived on the territory of 
Ukraine at the beginning of the past century. The German folksongs are analyzed from the 
perspective of the important historical events and its reception, which was depicted in the 
immigrants’ folklore. In the present research the ethnocultural elements, which saved the self-
identification of the German colonists, are singled out.

Key words: German folksongs, German immigrants, recruits’ songs, reception.

Українські землі вабили німецьких переселенців ще з часів Середньовіччя. Масово 
на територію сучасної України німці почали переїздити в середині ХVІІІ століття. Одні 
з перших тогочасних німецьких колоній було засновано на землях Чернігівщини, Воли-
ні, Західної і Південної України, включно з територіями Запорізької Січі, а надто коли 
козацтво потрапило під офіційну заборону. У 1804 році німецьким переселенцям надано 
значні привілеї, зокрема, вони звільнялися від оподаткування, отримували землі, мали 
право займатися промислами і володіти кріпосними селянами. Все це дозволило німцям 
створити на українських землях високорозвинуті господарства, на яких працювали на-
ймані робітники. Їм вдалося зберегти свою національну і культурну самобутність, влас-
ну мову і релігію. До карколомних історичних подій Першої світової війни, чисельність 
німців, які проживали у колоніях на території України, постійно зростала і на початок 
бойових дій їх налічувалося близько 872 тис. осіб [1: 52]. 

З початком війни німців почали переселятися з наближених до лінії фронту тери-
торій до Сибіру і Поволжя, більшість з них згодом змогла повернутися до залишених 
©  Гайдученко Л.В., 2011
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осель. Подальша антиселянська і антинімецька політика нової влади на початку 20-х 
років посилила міграційні процеси серед німецьких колоністів, які вже добровільно зму-
шені були покидати свої домівки і від’їжджати до США та Канади. Вже в радянські 
часи в місцях компактного проживання колоністів формуються німецькі сільські ради, 
які поступово об’єднали переважну більшість німецького населення в Україні (82,3%) 
[2: 321]. Тут для них функціонували школи з німецькою мовою викладання, технікуми 
та інститути. Однак така національна автономія німців на території Радянського Союзу 
тривала лише до початку 30-х років, коли більшовики почали запроваджувати політику 
розкуркулення заможних селян, примусового вилучення продовольства, утисків тих, хто 
виявляв свою національну чи релігійну самобутність. До когорти ущемлених політич-
ним свавіллям потрапило й німецьке населення, і знову почалися примусові виселення, 
депортації, репресії… Із приєднанням напередодні Другої світової війни земель Західної 
України, де мешкала велика кількість німців, більша їх частина змушена була поверну-
тися на свою історичну батьківщину, або ж була примусово відправлена у нові східні 
райони Союзу. У таких умовах німецькі колонії як автентичні національно-культурні 
осередки на території України перестали існувати. 

Все розмаїття історичних подій першої половини ХХ століття повної мірою відтво-
рилася в національному фольклорі мешканців німецьких колоній. Народна поетична 
творчість німецьких переселенців, які проживали в Україні, виявляє низку оригінальних 
рис, пов’язаних із особливостями історичного та культурного фону, на якому вони ство-
рювалися і передавалися. Матеріалом для цього дослідження послужили півсотні пісень 
німецьких колоністів, записані на території сучасної України в їхніх колоніях у першій 
половині ХХ століття. Пісні українських німців зібрані в окремому фонді Німецького 
архіву народних пісень в місті Фрайбург, ФРН (das deutsche Volksliedarchiv) і представ-
лені в електронному зібранні [3]. Пісні записані як німецькими (А.Штрьом, Е. Йоханн-
сон), так і радянськими дослідниками (зокрема, учні та колеги в експедиціях професора 
В.М. Жирмунського). Актуальність вивчення німецьких народних пісень пояснюється 
відсутністю досліджень німецького фольклору колоністів, який формувався на основі 
рецепції визначальних історичних подій початку минулого століття, а також істотним 
впливом етнонаціональних елементів, які забезпечили збереження національної само-
ідентичності переселенців. 

Німецькі народні пісні записані в різних німецьких колоніях, які були розташова-
ні на території сучасної України. Найбільшими серед них були, зокрема, колонія Вей-
нау / Weinau (нині – Токмакський р-н Запорізької обл.); поселення Гофнунгшталь / 
Hoffnungstal (нині – Одеська обл., Великомихайлівський р-н); колонія Ландау / Landau 
(нині – Високопольський р-н Херсонської обл.); колонія Марієнталь / Mariental (нині – 
Овідіопольський р-н Одеської обл.); колонія Фріденталь / Friedental (нині АР Крим); ко-
лонія Кассель / Kassel (нині Одещина); колонія Грунау / Grunau неподалік від сучасного 
Мелітополя; поселення Пришиб / Prischib (нині це частина Запорізька і Дніпропетров-
ської областей) та ін.

Визначальні історичні події другої половини ХІХ — початку ХХ століття стали осно-
вними темами німецьких народних пісень переселенців, які все ще були популярні в на-
роді аж до 20-х років минулого століття, коли вони власне й були записані. Всі історичні 
процеси в народних піснях відтворюються з суб’єктивної позиції типового німця-пере-
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селенця і перетворюються в тексті на невичерпне джерело ціннісних емоційно-психоло-
гічних рефлексій. Основною темою в німецьких народних піснях початку ХХ століття 
виступають події Першої світової війни. Відтворені в текстах рецепції військової темати-
ки пов’язані з подіями, які безпосередньо стосувалися особистого або суспільного життя 
німецьких колоністів. Важливим жанром німецьких народних пісень, який виник як від-
гомін великих військових кампаній, стали рекрутські пісні. У них ідеться про складну 
долю солдата в часи війни, про військові нужди та страхіття військових дій. 

Окремим багатим тематичним циклом рекрутських пісень стали прощальні пісні, 
в яких призваний на військову службу солдат прощається зі своїми рідними та йде до 
лав армії. У пісні «Die Zeiten sind verflossen» йдеться про отримання ректором виклику 
до війська і необхідність йти на військову службу в часи Першої світової війни. Варто 
зазначити, що в колоніальних пісня призов німців до війська пов’язується як із лавами 
царської, так і з «ленінської» армій, що для типового німця ніяким чином не впливало на 
необхідність полишати домівку і йти на війну. У пісні «Ich muss scheiden von den Meinen» 
відтворюється інша доля німецького рекрута: він змушений від’їжджати зі своєї грома-
ди для служби у війську німецького кайзера. Особисті переживання, пов’язані в пісні з 
прощанням зі своєю сім’єю, подорожжю через усю Європу, охопленою хвилею війни, а 
також засудженням військових дій німецької влади, яка захопили в полон страху цілий 
світ: «O du Deutschland über Alles, // Du erschreckst die ganze Welt». 

Страхіття мобілізаційного процесу українських німців, які були призвані у ряди ро-
сійської армії на початку Першої світової війни, зображені й у пісні «Welch ein Schrecken 
war’s im Jahre Neunzehnhundert vierzehn doch». У тексті відтворено драматичні сцени 
прощання з родичами, плачі батьків, сестер і братів, дружин і дітей за своїми синами, 
братами, чоловіками і татами, які відтепер повністю покладаються на волю Бога і Його 
захист «Weil der Bruder wird erschlagen // Von des Feindes Grossgeschütz, // Wenn ihn Gott 
der Herr nicht schützt». Своєю силою драматичного відтворення пісня більш нагадує по-
ховальні плачі за тими, кому не судилося повернутися додому. Рекрутська пісня «Ach, 
grosser Gott, wie schwer die Zeit», написана у формі молитви з уст німецького військо-
вослужбовця, містить заклики до Бога змилуватися і звільнити всіх від війни. У пісні 
висловлено смирення перед будь-якою долею, яку збирається послати Господь солдату: 
загинути чи вижити, прохання охороняти його на війні, берегти його сім’ю, дітей, дру-
жину і батьків. 

Показовою піснею про драматичну суспільну ситуацію, яка склалася в Росії впро-
довж Першої світової війни, є балада «Ach Russland, armes Russland». У пісні відтворено 
жалюгідне життя тогочасного простого люду, до якого належали й самі переселенці, у 
зв’язку з вихором історичних подій, що змінили спокійне довоєнне життя селян. У тек-
сті зображено аморальність і суспільні біди: злиденність, голод, пияцтво, нахабність і 
продажність; засуджуються політика царської влади загалом та спричинені нею утиски 
німецьких колоній зокрема; звучать настрої зневіри у війні, що охопила країну, вислов-
люється впевненість, що держава таки вийде з цього соціального і економічного колапсу 
і люди повернуться до спокійного життя. З перспективи німецьких переселенців звучить 
жаль з приводу неможливості повернутися на свою етнічну батьківщину, де їх вважають 
зрадниками і позбавляють життя. 
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Втома від тривалих військових дій, які охопили країну в кінці Першої світової війни, 
військова невправність юних німецьких призовників, яким ніколи не доводилося три-
мати в руках зброю, і які тепер змушені вбивати на війні, вилилася у пісні «Im Spätja[h]
r schreibt man Europa». Пісня-реакція на примусову депортацію німців під Херсон, які 
проживали в прикордонних регіонах Російської імперії в 1915-1917 рр., і всі свої тяжкі 
поневіряння, з цим пов’язані, описані у «Frisch auf ihr deutschen Brüder». 

У піснях німецьких поселенців відтворено період примусового виселення німців із 
їх колоній за наказом царя до Сибіру в роки Першої світової війни «Aus Wolhynien sind 
gezogen», жертвами якого стали найслабкіші: діти, жінки, старі [4: 94–109]. У пісні «Wie 
ein Blitzschlag ging ein Jammer» продовжується тема репресій німецьких переселенців. 
Цей текст, як вважають, написано в кінці Першої світової війни, вже після подій лютне-
вої революції 1917 року в одній із колоній на теренах сучасної України [5]. Саме початок 
першої світової війни, а за тим і революції сприймаються автором тексту як несподіване 
природне явище могутньої сили: як удар блискавки. Окрім війни, великим лихом для 
німецьких колоністів стали утиски їх свобод «старою владою» (мається на увазі царська 
Росія): закриття лютеранських церков, заслання священників, спустошення німецьких 
поселень. Сподівання переселенці покладають на прихід нової влади (більшовицький 
режим), яка має дати їм свободу, і яку вони пов’язують із Божою допомогою «Wie ein 
Blitzschlag kam die Hilf // Von dem grossen Gott im Himmel // Über uns im ganzen Land». Як 
показала історія, ці сподівання виявилися марними.

У пісні «Juli ‘16 fing es an zu regnen» подано рецепцію складних політичних подій пе-
ріоду розпалу Першої світової війни, коли оголошена війна із Німецькою імперією спри-
чинила негативне ставлення до німецьких переселенців на території України. Це дало 
можливість чинній владі проводити репресивну політику по відношенню до німецького 
населення, а серед німців посіяло страх і невпевненість у своєму майбутньому «Traurig, 
traurig sind so viele Leute, // Weil der Krieg bis jetzt kein Ende nahm». 

У своїх піснях німці фіксували в найдрібніших деталях своє життя в колоніях на 
фоні тих політичних і економічних ситуацій, які панували в певні часи. Пісня «Wer will 
nötge Ware kaufen» є таким собі енциклопедичним довідником продовольчих можливос-
тей німців, які проживали на території колонії Грунау в 20-х роках минулого століття. З 
одного боку змальовано продовольче різноманіття, яке панувало на тогочасних ринках 
країни і яке до того ж відзначалося високою якістю. З іншого, у пісні зринає згадка про 
високу інфляцію, про дефіцит керосину, який тоді активно використовувався в лампах, 
про «хитрого єврея» як символ антисемітських настроїв, які поширилися з приходом 
більшовицького режиму до влади, про абсурдність існування споживчих спілок. Темі 
економічного та морального зубожіння суспільства присвячена й іронічна пісня-периф-
раз відомих німецьких жартівливих наспівів «In der Krim, sagt er». У пісні засуджується 
як загальна бідність населення, яку держава не в змозі подолати, так і антисемітські по-
громи в Криму, які були спричинені політикою національної дискримінації: «Doch der 
Chaim, hofft er, // Kommt noch heim, hofft er».

Рецепції політичних та соціальних подій, викликаних Першою світовою війною, не 
були єдиними, які фігурували в німецьких народних піснях початку минулого століття. 
На той час популярною в німецькому фольклорі залишалася також тема історичних по-
дій, які відбулися в ХІХ столітті. У народних колоніальних піснях звучить чітка соці-
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альна позиція німецької громади, яка проживала в Україні, на певні історичні події. Так, 
у пісні «Im Orient sind sieben Fürsten» йдеться про підтримку домінуючої в тогочасній 
Російській імперії позиції з приводу її участі в турецькій війні 1877-1878 рр. як визво-
лителя християнства в Османській імперії. Засудження Кримської війни 1853-1856 рр., в 
якій німецькі колоністи були зобов’язані поставляти харчі царським солдатам і провіант 
їхнім коням, звучить у пісні «Am Frühjahr schrieb man ein Passport». Відгомін Кримської 
війни (1853-1856) знаходимо у пісні «Zur Tawrischen Festung zu Sewastopol», записаній у 
німецькій колонії Біллерфельд / Billerfeld. Текст сповнений бадьорості, впевненості у пе-
ремозі, засуджуються дій противників, висміюються вороги. Хоча офіційно німці й були 
поза військовим обов’язком аж до 1871 року, у пісні оповідь іде саме від героя учасника 
одинадцятимісячної облоги Севастополя. Це вказує на те, що німецьким переселенцям 
не була байдужа доля місця їхнього перебування, вони не стояли й осторонь від проро-
сійської політичної позиції, яка чітко висловлена в тексті цієї пісні. 

Таким чином, у народних піснях німецьких переселенців, які жили на теренах Украї-
ни на початку ХХ століття, відтворено рецепції основних історичних подій крізь призму 
особистої участі або причетності до них. Народні німецькі балади виявляють щиру не-
байдужість до чинної політичної і соціальної ситуації, яка склалася в державі, де про-
живали переселенці. У піснях війна і військові дії, які спричинили безлад, голод, смерті, 
викликають втому, зневіру та осуд серед німецьких колоністів; знаходять сувору критику 
політичні рішення, спрямовані на зменшення національної автономії та особистої свобо-
ди німецького населення. Надія на покращення у піснях німецьких колоністів пов’язана 
зі зміною політичного режиму та глибокою вірою в Бога.
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жанр ЖЕСТОКИЙ РОМАНС КаК ЯрКий  
предСтавитеЛЬ Китча в БеЛоруССКом фоЛЬКЛоре

В статті мова йде про жанр жорстокого романсу, який ще недосліджено на 
територіï Білорусі. Дослідження здійснено на основі аналізу архівних і особисто вибра-
них матеріалів жорстокого романсу (3835 текстів) в Білорусі.

Ключові слова: жорстокий романс, кітч.
В статье речь идет о жанре жестокого романса, который еще не исследован на 

территории Белоруси. Статья подготовлена на основе анализа архивных материалов 
жестокого романса (3835 текстов) в Белоруси.

Ключевые слова: жестокий романс, китч.
The article  deals with the genre of severe romance. 
Key words: a severe romance, kitch.

Жестокий (или мещанский) романс, несмотря на прохладно-ироничное отношение 
со стороны большинства исследователей, имеет широкую популярность до сих пор в 
среде сельских жителей, которые слышали эти песни ещё от своих матерей и бабушек 
в начале ХХ века. Этот жанр легко узнаваем. Его отличает от всех традиционных фоль-
клорных жанров смесь русского и белорусского языка (трасянка), тематика (сентимен-
тальные, слезливые сюжеты не могут оставить равнодушным слушателя), эмоциональ-
ность подачи (как будто рассказчик поведывает личный случай, который произошёл с 
ним или его близкими), подмена ценностей (художественных ценностей утилитарными), 
простота и доступность. 

Возникает вопрос: почему же песни жанра жестокий романс очень быстро нашли 
своего исполнителя и слушателя, оттеснили подлинно народную песню и уже больше 
чем столетие (с конца XIX века до настоящего времени) популярны и любимы? 

«Тривиальность содержания не требует никаких усилий от зрителя, а необычная 
форма создаёт у него ощущение причастности к чему-то исключительному, иллюзию 
соприкосновения с чем-то «ужасно смелым», часто «запретным», «подпольным», вы-
ходящим за пределы серых будней» [1: 279]. Эта цитата взята из энциклопедического 
определения понятия «китч». Но очень точно подходит под описание жанра жестокий 
романс. Китч нашёл приложение в разных сферах искусства (литература, изобразитель-
ное искусство, кино, музыка). В фольклоре китчем можно считать жестокий романс. 
Китч может внешней яркостью привлечь широкого потребителя, но никогда не будет 
иметь черт настоящего искусства. Как и разные криминальные, трагические события (а 
порой, просто «сплетни») имеют особенность распространяться быстро, накапливать в 
себе, как снежный ком, порой не существующие подробности, так и жестокий романс 
возник, разросся и распространился повсеместно на всей территории Беларуси. Про-
стые люди, портя свой вкус, признали эту дешёвую «экзотику» и нередко, к сожалению, 
©  Кукреш Е.Н., 2011
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не отделяют её от своей исконной песни, сопереживают героям, принимают суррогат за 
подлинное искусство. 

Жестокий романс стал лёгким для восприятия, популярным и очень жизнеспособ-
ным жанром. «Хулители жестокого романса, ревностно оберегавшие традиции фолькло-
ра, как устно-поэтического творчества трудового народа, предприняли несложный идео-
логический маневр: романс был изъят из рабоче-крестьянского обихода и переадресован 
мещанству» [2: 84], его часто называют мещанским. «В психическом облике мещанства, 
наименее культурного общественного слоя, существенная претенциозность – стремле-
ние казаться богаче, значительнее внутренним содержанием, чем это есть на самом деле» 
[3: 238], что также вполне поддерживает такое название. И действительно, по происхож-
дению этот жанр возник после отмены крепостного права в капиталистическом городе 
как проявление городской массовой культуры, и его прародителем является городской 
романс. Но в данной ситуации, а происхождение не дало этому жанру осесть в горо-
де, среда бытования и явилась подлинным показателем принадлежности этого жанра к 
фольклору. Легко сменились художественные ценности и глубина, присущие городскому 
романсу на грубые эмоции, фарс, дешёвую пошлость. Романтизм превратился в слез-
ливую сентиментальность. Лёгкий флирт и любовная игра – в обман, трагедию, расчёт, 
месть. В этом случае можно говорить о «китч-мышлении» [1: 278], которое предполагает 
чувство доступности и лёгкости, на первый взгляд, якобы сложных вещей. Тем не менее, 
жестокий романс тиражировался, благодаря вошедшему в быт горожан граммофону, и в 
1911 году было выпущено около “180 названий” [2: 85] песенников жестоких романсов 
в России. В начале ХХ века распространителем жестоких романсов являлась эстрада, 
которая была подчинена вкусам и потребностям широких трудовых масс. Российские ис-
полнители таких песен были взрощены на традициях народной культуры, так как были 
в основном из народа: Анастасия Вяльцева, Наталья Бабичева, Надежда Плевицкая и 
др. Эти исполнители, благодаря голосу, неподдельной искренности, артистизму, теплоте, 
собственному обаянию, талантливо подавали жестокие романсы публике, а та, в свою 
очередь, уносила их в своём сердце, добавляя и делая “народными”, распространяя по 
близлежащим регионам. 

Очень банально и смешно воспринамаются сюжеты жестоких романсов искушен-
ным современным слушателем. “Никогда, пожалуй, вкусы интеллигенции и народа не 
расходились так резко: в то время как образованые барышни смеялись над страстями 
жестокого романса, русские девушки из “простого народа” заливались неподдельными 
слезами” [2: 89]. Нам и сейчас непонятны терзания и трагические развязки любовных 
историй, которые рассказывают исполнители. 

Но если внимательно посмотреть “криминальную хронику” [6: 491] в современных 
теливизионных программах и новостях – можно легко увидеть разнообразную палитру 
классификации сюжетов жестоких романсов (убийство, самоубийство, инцест, суд, тюрь-
ма, побег, обман, предательство близких и любимых, месть, брак не по любви и т.д.):

Разгарэлася кроў у грудзі маладой, 
Каця ножык у грудзі ванзіла:
“За ізмену тваю, што ты бросіл, падлец, 
І за всё я цебе атамсціла.” [4: 19]
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Или: Страшно Вовочцы паказалосо
Прэд убітою мёртвой сем’ёй.
Сердцэ Вовочкі разорвалосо,
Так погібла сем’я тых людзей. [4: 88]

А если живы такие житейские истории, то, следовательно, находятся и те, кто этим 
сюжетам сопереживает (потребитель), и те, кто их собирает и тиражирует (автор). «Они 
дают массовому потребителю то, что он в глубине души давно хочет увидеть, с полным 
набором штампов, хорошо испытанных атрибутов» [1: 279]. Это и обеспечило таким 
«произведениям» небывалый успех. Возникает неразрывный тандем: исполнитель–слу-
шатель, которые и существуют друг для друга. Так и в конце ХIХ века на потребу дня 
возник новый, очень модный, актуальный, смелый жанр - жестокий романс. Это, конеч-
но же, не искусство, а подделка под него, выход за границы народной эстетики, макси-
мальное преувеличение страстей, – китч, «китч однозначен: он не ставит вопросов, а 
содержит только ответы, заранее приготовленные клише» [5: 20]. В жестоких романсах 
можно найти описания интерьеров, самых модных гардеробов того времени, которые 
очень сильно отличаются от традиционной одежды крестьян:

Круглаліцая, губкі банцікам
Прынапудрана была слегка,
Шляпа чорная з кропным банцікам.
Так прылічна адзета была. [4: 357]
Или: Цыліндра от сонца сверкает.
Одзевшы свой белый косцюм,
Па летняму саду гуляя,
Я встреціл дзевчонку адну. [4: 231]

Но простой народ очень любит такие песни, и как бы они не назывались – жанром 
жестокий (или мещанский) романс, китчем в искусстве, - в них воспевается и возносит-
ся главное – любовь. В них не осуждаются те, кто любит, даже если они способны на 
подлость и убийство, полностью отсутствует социальная критика, если любовь рушит-
ся, теряется смысл самой жизни. Исполнительницы таких песен как бы возвращаются 
в свою юность, к былым переживаниям, снова погружаясь в мир грёз, надежды, меч-
ты. А как красиво, поэтично, неравнодушно и с нежностью, называют они свои песни: 
“жалючымі, слязлівымі, разлучнымі, душэраздзірацельнымі, праўдзівымі жаласлівымі, 
перажывацельнымі, даўняшнімі, мілымі, любезнымі, слязлівымі, страдацельнымі, 
сардэчнымі, душэўнымі”. 

Жестокий романс пришел внезапно и существенно потеснил народную песню, став 
по своей сути проявлением музыкального и поэтического фольклора, потому что в нём 
отображается действительность в образах, созданных поэтическим словом. Фольклор 
сопровождал (и сейчас сопровождает) человека всю его жизнь. Так и жестокий романс 
сопровождает нас уже больше века. В этом жанре можно выделить все признаки фоль-
клора: анонимный способ возникновения, коллективность, устная форма бытования, 
специфичесские художественные средства, которые отличают жестокий романс от ав-
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торских произведений, вариантность, импровизация. Как и в фольклоре, народные по-
эты создают в жестоких романсах образы, отличающиеся точностью, естественностью, 
доступностью, совершенностью. В текстах широко используются эпитеты, сравнения, 
метафоры, аллегории, гиперболы (сюжетные и психологические), интонационно-син-
таксические средства. Пламенные страсти нагнетаются до предела и сопровождаются 
мелодией “с грубо подчёркнутой, примитивной логикой изложения” [3: 237]. 

Таким образом, несмотря на всю свою простоту и неказистость, жестокий романс 
поражает и впечатляет, а порой пугает и смешит слушателей, к нему нельзя остаться 
равнодушным, а как самый яркий представитель китча в белорусском фольклоре, он жи-
вёт и востребован до сих пор.
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На рубеже XVIII – XIX вв. распространенный на Западе жанр путешествия (траве-
лога) получает признание в России. Среди авторов путешествий – профессиональные 
литераторы, моряки, офицеры, дипломаты, паломники, частные лица. Вопрос о жанро-
вых особенностях данных текстов, их связи с литературной традицией остается по сей 
день до конца не изученным, несмотря на живой интерес нескольких поколений иссле-
дователей. В центре нашего внимания – «Путешествие вокруг Москвы» Н. М. Карамзи-
на (1803). Путешествие по Европе как необходимый этап в процессе самообразования 
дворянина для вхождения в современное интеллектуальное сообщество приобретает в 
России особую популярность со второй половины XVIII в. Ключевую роль в формиро-
вании такого представления сыграли «Письма русского путешественника». В наследии 
Карамзина помимо них значительное место занимают произведения, посвященные исто-
рии и современному состоянию Москвы, явившиеся результатом прогулок и поездок по 
ее окрестностям. В их числе - «Путешествие вокруг Москвы». Данный текст, как и ста-
тьи, очерки этого периода, маркирует переход Н. М. Карамзина от «Писем» к «Истории 
государства Российского» и ту сложную работу мысли – формирования оригинальной 
мировоззренческой системы автора, творческого метода, - которая за ним скрывается. 
В «Путешествии вокруг Москвы» оттачивается метод Карамзина-историографа. Это с 
одной стороны, демонстрация различий прошлого и настоящего, с другой – их единение, 
угадывание в современном облике исторического. В центре интереса повествователя 
– история. «Путешествие вокруг Москвы» есть соединение трех жанровых традиций: 
географического, просветительского и чувствительного путешествия. Отсюда синтети-
ческий характер текста. «Письмо первое из Коломны от 14 сентября» - единственная 
композиционная составляющая «Путешествия». Характерные приметы путевого письма 
«чувствительного» путешественника в виде повествования от первого лица единствен-
ного числа, обращения к «любезному другу», обещания описать увиденное, эмоциональ-
ные отклики и проч. сохраняются. Однако автор-повествователь здесь, прежде всего, 
знаток, а уже потом – наблюдатель-путешественник, о чем свидетельствует, например, 
замечание про село Дедлово: «Я давно желал видеть его. Тут в царствование Михаила 
Федоровича строился фрегат для голштинского посла...»[1: 267]. Незавершенное путе-
шествие по Подмосковью – своеобразный пролог к многотомной «Истории государства 
Российского». Географическое путешествие имеет на первый взгляд локальный харак-
тер. Его центробежный характер закономерно сменяется центростремительным в конце 
– «возвращаюсь к камину своей подмосковной» [1: 268]. Однако областное путешествие 
оборачивается историческим, историческое – просветительским, связанным с популя-
ризацией русской истории (см. замечание о письмах «исторических [Курсив Н. М. Ка-
рамзина], и самых простых [Курсив наш. - Н. М.]» [1: 268]). Карамзин «путешествует» 
одновременно по современному и по историческому пространству, русскому и европей-
скому (общая история человечества). Россия (окрестности Москвы как ее репрезентант) 
для Карамзина – часть Европы, но имеющая свои традиции, свою уникальную «судьбу» 
в общеевропейской истории. Само «путешествование» имеет пунктирный характер – 
идея перемещения по окрестностям позволяет соединить разные географические точки 
в стройный ряд мест «славной истории российской». Несмотря на отдельные указания 
на время отбытия и прибытия, на расстояние проделанного пути, создается ощущение 
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имагинарного путешествия – воображаемого странствия повествователя по хорошо и 
давно знакомым местам, в то время как сам он, подобно герою «Странника» А. Ф. Вель-
тмана, не покидает пределов своего кабинета. На такую мысль наталкивает фраза из 
зачина путешествия: «Исполняю свое обещание, но время, мною избранное, не благо-
приятствует живописи предметов. Осенью хорошо сидеть у камина, а не скитаться; хо-
рошо думать, а не смотреть» [1: 264]. Уход от «живописи предметов» - перенос акцента с 
описания на наррацию. Точка нахождения повествователя – у камина, основное действие 
– вербализация мысли. Источник путешествия – память как личный и национальный, 
общечеловеческий опыт (история). Доминирующее речевое действие первого абзаца – 
отрицание (уместности осенних путешествий, ценности наблюдений, культурной значи-
мости Москвы, искренности чувств автора путевых заметок и самой целесообразности 
последних), провоцирующее сомнение и иронию, переходящую в финальные строки, 
где эксплицируется возможная точка зрения читателя-оппонента – критический отзыв о 
чувствительных путешественниках. Второй абзац, начинающийся лаконичной констата-
цией отправления героя-повествователя в путь, задает иной тон, оставляя все сомнения 
в стороне. Маршрут: Кусково – Люберцы – село Марково – село Чиркино – Коломна – 
Голутвин монастырь – село Дедлово. Мотив удаления за пределы города, прогулок по его 
окраинам, окрестностям – элемент сентименталистского дискурса. 

Одной из основополагающих характеристик жанра травелога является эстетика 
живописности и разнообразия. В «Путешествии» Карамзина топографическое разноо-
бразие создается упоминанием различных городов и европейских стран. Широкий куль-
турно-исторический контекст задается многочисленными ассоциациями (сады Кусково 
– уголок Испании, Кусковский пруд – озеро, по водам которого плывет венецианская 
гондола), сравнениями (Москвы с Римом, Кусково с Останкино) и просто упоминаниями 
разновеликих во всех отношениях топосов (Сибирь, Тобольск, Кунцево, Преображен-
ское, Троя, Малороссия, Петербург, Орел, Астрахань, Клин, Голштиния) героем-пове-
ствователем. Это ведет к пространственно-временному расширению травелога, преодо-
лению границ (географических, тематических, хронологических, жанровых и пр.), явно 
и неявно обозначенных в названии текста и подзаголовке. Сужение, угадываемое при пе-
реходе от заглавия к подзаголовку («вокруг Москвы» - «из Коломны»), оборачивается в 
самом тексте противоположностью, задает иное направление движения мысли: Коломна 
– Москва – Россия – Европа. Оценки современного состояния посещаемых путешествен-
ником мест перемежаются с историческими картинами. Повествование осуществляется 
на пересечении диахронического аспекта и синхронического. Связности двух планов 
способствует множество упоминаний исторических лиц с обязательной оценкой их му-
дрости, заслуг перед отечеством – своеобразная «галерея» великих людей: Петр I, Ека-
терина II, граф Шереметьев, Нарышкин, Меншиков, Петр III, князь Дмитрий Донской 
и др. Изначальная ироничность травелога (вступление) делает ожидаемыми элементы 
вымысла, однако дальнейшее повествование отличается историчностью и фактично-
стью (факты истории и обобщенные детали быта коломенцев). Достоверность матери-
ала «Путешествия» – основание документальной привлекательности, одной из общих 
особенностей жанра травелога. История, соотносимая с понятием «истина», оказывается 
привлекательнее вымысла – сути романной формы. «...Для зрелого ума истина имеет 
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особенную прелесть, которой нет в вымыслах» [2: 310], - замечает герой «Исторических 
воспоминаний» (1803) - очерка, близкого «Путешествию» жанровыми особенностями, 
повествовательной манерой и аксиологическими ориентациями. 

В контексте «Путешествия» постоянно разводятся две вещи: что «видит» путеше-
ственник в настоящем и что «было» в прошедшем. Так, «печальные мысли» [1: 265] ге-
роя в Кусково – следствие обзора картин прошлого: вида прекрасных аллей, воскресных 
гуляний в садах и др. Размышления о местах заменяют собственно описания мест, что 
соответствует установке отказа от «живописи» во вступлении и ведет к преобладанию 
абстрактного начала над конкретным. Возникает контраст прошлого и настоящего. Ак-
сиологически прошлое оказывается выше настоящего. Семантический стержень – пере-
менчивость сущего, непостоянство мира. Стремление героя-повествователя обнародо-
вать этот процесс есть историческое изыскание. Отметим любопытную особенность 
«Путешествия»: в нем нет характерных для травелога встреч (встреча как событие в 
пути отсутствует на фабульном и сюжетном уровне), что также усиливает отстранен-
ность героя от конкретных реалий путешествия. Данным текстом Карамзин акцентирует 
высокий дескриптивный потенциал окрестностей Москвы. Тема богатства и разнообра-
зия памятников старины, забытых, но значимых в контексте национальной истории, им-
плицитно способствует утверждению патриотических идей, весьма актуальных для про-
изведений отечественной литературы, начиная с XVIII в. Вынужденность героя прервать 
свое путешествие – устойчивая мотивировка окончания путевых заметок. 

Итак, произведение Карамзина – один из примеров экспериментов с жанром путе-
шествия в русской литературе начала XIX в., результат взаимодействия двух типов пове-
ствования – исторического и травеложного, отображающий эволюцию художественного 
метода писателя.
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триЛер ЯК тип теКСту: теоретичний аСпеКт

 
Стаття розглядає проблеми трилеру як типу тексту крізь призму його жанроут-

ворюючих категорій. Простежується історія виникнення та розвитку трилеру у світо-
вій літературі. Уточнюються структурно-функціональні та морфологічні особливості 
жанру трилеру. Визначаються основні відмінності між трилером та суміжними з ним 
жанрами.

Ключові слова: трилер, текст, жанр, структурно-функціональні та морфологічні 
особливості трилеру.

Статья рассматривает проблемы триллера как типа текста сквозь призму его 
жанрообразующих категорий. Прослеживается история возникновения и развития 
триллера в мировой литературе. Уточняются структурно-функциональные и мор-
фологические особенности жанра триллера. Определяются главные различия между 
триллером и смежными с ним жанрами.

Ключевые слова: триллер, текст, жанр, структурно-функциональные и морфоло-
гические особенности триллера.

This article focuses on the problems of thriller as type of text through a prism of its genre 
formative categories. It observes the history of appearance and development of thriller in the 
world literature. It points out structural functional and morphological peculiarities of thriller 
genre. The main differences between thriller and closely-related genres are determined.

Key words: thriller, text, genre, structural functional and morphological peculiarities of 
thriller. 

Трилер належить до того різновиду прози, що досить довго залишався без уваги 
серйозної критики з боку літературознавців. Простежуючи історію цього жанру, дослід-
ники аналізують його морфологію, проводять дослідження контактних і типологічних 
сходжень у творах різних авторів. Зокрема Анджапарідзе Г., Анциферова О., Брехт Б., 
Маркулан Я. аналізують детектив та суміжні з ним жанри, відводячи певне місце дослі-
дженню морфологічних особливостей трилеру. Зуєв С., Звєрєв А. говорять про трилер 
в контексті масової літератури. Малахов О., досліджуючи літературу жахів, не залишає 
без уваги і трилер. Кавелті Дж. та Сейєрс Д., які займаються вивченням літературних 
формул, в своїх роботах торкаються проблеми трилеру. Курчаткін А., Флемінг Я., Че-
чельницька Т., Джоіс Дж. Серікс та ін. досліджують жанрові особливості трилеру, його 
композиційну та функціональну специфіку. 

Метою статті є аналіз теоретичних досліджень жанру трилеру та визначення текст-
типологічних ознак трилеру з огляду на теоретичний аспект.

Актуальність статті визначається популярністю трилеру, що зумовлює необхідність 
дослідження його жанрових ознак та визначення його місця в системі суміжних жанрів. 
©  Охріменко А.С., 2011
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Літературознавці та мистецтвознавці намагаються розкрити загадку півторастоліт-
ньої популярності трилеру. Всі дослідження об’єднує одне: трилер у них розглядається 
як явище, пов’язане переважно з масовою літературою, адже характерними ознаками 
цього жанру є напружені ситуації, боротьба зі злом, що представлені у вигляді у вигляді 
широкого діапазону – від фантастичних істот до банальних злочинців, динамічний роз-
виток сюжету, відсутність описів і відступів. [2, 21].

Жанрово трилер близький пригодницькій літературі, але його сюжет ще гостріший: 
читач весь час напружено очікує раптового вирішення конфлікту чи неочікуваного по-
вороту подій. Сюжетика трилеру опирається на розслідування злочину, відтворення його 
чіткої, логічно вибудованої картини і викриття злочинця. У центрі уваги жанру/типу тек-
сту трилера концентрується комплекс проблем, пов’язаний з виявленням витоків зло-
чину, зв’язком з обумовленістю часу і простору, дослідженням типологічних ситуацій, 
в яких зріє і втілюється злочинний задум [16]. Саме тому трилер – це тип тексту, що по-
єднує в собі риси готичного роману, детективу, авантюрного роману, а також проблемної 
психологічної прози. Крім того, трилер генетично зв’язаний з фольклорними жанрами 
(билиною, чарівною казкою, загадками) [13].

Трилеру як типу тексту характерна контрастність, що дозволяє виявити різницю між 
нормою та антинормою, таємничо-зловісним і ясним, логічно-розгаданим. Такий контр-
аст органічно вписується в його функціональну заданість, у власне структуру твору, ви-
знаючи загальну стилістику тексту. Трилер є показником для норм культури, оскільки 
основоположною характеристикою даного типу тексту є зіткнення не просто норми й 
антинорми, але той фактор, яка норма і яка анормативність прийняті за точку відліку в 
даному типі тексту, в даній культурі та як формується це протистояння, що складає спе-
цифіку даного типу тексту [20].

З лінгвістичної точки зору трилер (від англ. thrill – тремтіння, хвилювання) – жанр 
белетристики, в якому винахідливі герої виступають проти злочинців чи темних сил, що 
несуть небезпеку безпосередньо головним героям, цілій країні, чи прагнуть зруйнувати 
стабільність усього світу. Характерним для цього жанру є напружений сюжет, в основі 
якого лежить таємна змова, яка подається в інтенсивному темпі оповіді, що не втомлює 
читача деталями, та кульмінаційний момент після тривалих гострих відчуттів хвилюван-
ня і страху [18, 105].

З літературознавчої точки зору трилер розглядається як особливий тип пригодниць-
ких літературних творів, в яких специфічні сюжетно-композиційні та лінгвостилістичні 
засоби повинні викликати у читача страх, занепокоєння, тривожне очікування [23, 313].

Зі свого боку, енциклопедичний словник літературознавчих термінів визначає трилер 
як жанр літератури і кіно, до якого відносяться твори, що викликають у читача відчуття 
напруженого переживання і сильного хвилювання [11].

На відміну від «хоррор» – класики жанру жахів, трилер орієнтований не лише на 
страх. В основі трилеру завжди лежить кримінальний сюжет, що висуває на перший план 
нерозривно пов’язане зі злочином уявлення про справедливість. Для суспільства трилер 
– це двері в інший світ, світ зі спотвореними цінностями, з перевернутою логікою, де 
зло є тотальним, а злочин є законом. Усі речі у трилері неоднозначні, а всі обставини – з 
подвійним смислом. Покарання несправедливе, оскільки жертва є винною. Злочинець 
виглядає звичайно до зіткнення з жертвою. Він і сам здається жертвою – жертвою об-
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ставин, що склалися не найкращим чином, і цим викликає співчуття оточуючих. Поки 
злочин не розкрито, суспільство вбачає в лиходієві сторону, що страждає. Такий підхід 
притаманний багатьом трилерам Стівена Кінга. Цим зумовлюється ключовий прийом 
трилера – на відміну від детектива, розповідь в трилері ведеться від особи злочинця або 
жертви, що переносить увагу з процесу розслідування на самий злочин, що не виключає 
можливості паралельно описувати хід розслідування від особи детектива або випадко-
вого персонажа, що спостерігає за подіями, не розуміючи їх смислу. Наприклад в романі 
(ініціали тут і далі – скрізь) ДЖ. Паттерсона «І прийшов павук» розповідь фрагментарно 
ведеться почергово від особи злочинця, детектива і жертви [20].

Жанр трилеру не має чітких меж. Так, до трилерів часто відносять детективно-при-
годницькі історії, де акцент зміщено на підготовку до якогось унікального злочину. І 
хоча детектив і трилер багато в чому схожі, основною їх відмінною рисою є композиція 
сюжету: в детективі дія в часі рухається назад, до розгадки, тоді як в трилері – вперед, 
до катастрофи. До трилерів також часто відносять літературу жахів, проте трилер менш 
орієнтований на актуалізацію страху, садизму, кровопролиття. 

Простежуючи історико-літературні традиції жанру трилеру, аналізуючи накопичені 
елементи, необхідні для його формування, витоки трилеру дослідники знаходять у твор-
чості Бальзака, Бомарше, Вольтера, Діккенса, Шекспіра.

На сьогодні існує багато видів трилерів: юридичний, шпигунський, пригодниць-
кий, медичний, романтичний, політичний, історичний, релігійний, містичний, психо-
логічний, техно-трилер, трилер-катастрофа (посилання). Насправді, ця відкритість до 
розширення жанрових меж є стійкою характеристикою трилеру. Основним підґрунтям 
варіативності трилерів є напруга емоцій, які вони створюють: похмурі передчуття та 
приємне збудження, хвилювання та breathlessness, тобто все те, що породжує необхідне 
тріпотіння. За визначенням, якщо трилер не хвилює і не збуджує, він не виконує своєї 
основної функції [19]. 

Історія трилеру як жанру простежується з глибокої давнини: його елементи можна 
знайти в Біблії (Каїн підступно вбиває свого брата Авеля), в епічних поемах, як, напри-
клад, «Одіссея» Гомера (головний герой мусить боротися з міфічними чудовиськами), в 
казках «Тисячі і однієї ночі», в середньовічній китайській новелістиці типу «хуабень» 
[14, 40].

Отже, трилер виник шляхом схрещування багатьох літературних форм, що поєднува-
ли в собі архаїчні жанри та нові структури. Класичні трилери, як правило, користувалися 
матеріалом фантастики або ж показували виняткові явища – маніяків, демонів, вампірів. 
Сьогоднішній трилер має на меті викликати в людини стан афекту, страху, подиву, що до-
сягається завдяки зображенню демонічних істот, злочинців, божевільних, які є втіленням 
підступності, підлості, жорстокості, насильства [13].

І все ж, не дивлячись на подібність трилеру до багатьох літературних форм, його 
унікальність є очевидною. Почасти трилери нагадують містичні історії, але відрізняють-
ся від них структурою сюжету. У трилері головний герой скоріше повинен зруйнувати 
плани ворога, аніж розкрити скоєний ним злочин. Якщо в сюжеті містичного вбивства 
передчасне розкриття особистості злочинця зіпсує історію, то в трилері негативний пер-
сонаж відомий читачу впродовж усіх його злочинних дій. До того ж події в трилері є 
масштабнішими: серійні чи масові вбивства, тероризм, скинення уряду тощо.
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Щоб зрозуміти як діють механізми трилеру, необхідно вивчити його основні жанрові 
структури, зрозуміти їх взаємодію і зміст. На прикладі цього жанру можна переконати-
ся в тому, що не існує «нейтральних» літературних форм, що кожна жанрова структура 
відображає зв’язки з дійсністю. Вона – історична і залежна від ідей, психологічного клі-
мату, соціальних умов часу.

Композиційну структуру трилеру складають наступні елементи: постановка пробле-
ми (скоєння злочину, захоплення влади, присвоєння сили для власних потреб); боротьба 
головного героя проти зла, що повстало; покарання злочинця, перемога добра над де-
монічними силами [23, 314]. Іншими словами, безпека зовнішнього світу порушується 
певною негативною силою і герої потрапляють у світ брехні, підступності та страху. 
Розгортання сюжету веде до втягнення позитивного персонажа в небезпеку. Підкреслена 
сила і холоднокровність злочинця, відчуття неминучості скоєння ним чогось жахливого 
нагнітають страх читача. Кульмінація оповіді тримає в постійному напруженні, трепеті, 
хвилюванні, що межує зі страхом. І, нарешті, поневолення зла, страшними зусиллями го-
ловного героя, знаменують фінал трилеру (хоча інколи він залишається відкритим) [12].

Структурно-композиційні особливості трилеру – це особливий механізм дії авто-
ра на читача. З цими питаннями тісно пов’язана проблема саспенсу (напруги), без якої 
неможливо розглядати обраний нами жанр. Уже починаючи з вибору особи, від якої 
буде вестися оповідь у трилері, автор визначає атмосферу свого твору. Якщо розповідь 
ведеться від особи жертви, то це, як правило, саспенс з елементами містики (від англ. 
«suspense» - невизначеність, хвилювання, напруга. Означає стан тривожного очікування 
і незрозумілого жаху). Основний акцент ставиться на поступове і неухильне нагнітання 
психічного напруження, в результаті якого жертва впадає в так званий «стазис» - пси-
хологічний ступор, що паралізує її при наближенні злочинця. Тут атмосферу формує 
жертва як пасивна сторона [20].

Композиційний стандарт свідчить про тягу трилера до одних і тих же законів побудо-
ви незалежно від авторового ідіостилю. Цей консерватизм форми пояснюється таким же 
консерватизмом сприйняття, схильністю споживача до звичних і знайомих стереотипів, 
що полегшують розуміння тексту і відповідають читацьким жанровим очікуванням.

Фабула жанру трилера відрізняється своєю варіативністю. Вибір життєвого матері-
алу, конкретного характеру головного героя, рід його занять, місця дії, способу пере-
слідування, боротьби та покарання злочинця, визначення мотиву злочину створюють 
множинність фабульних побудов і меж жанру. 

Спостерігаючи за фабулою трилеру, ми бачимо, що вона побудована таким чином, 
аби читач слідував за ходом подій по хронологічній послідовності, від зав’язки до куль-
мінації і до вирішення проблеми, розв’язки певної історії. Читач ніби включається в 
плин часу, живе за тими ж хронологічними законами, що й герої трилеру. Історія роз-
гортається перед ним від початку до кінця, даючи змогу слідкувати за вчинками героїв у 
фабульно-часовій послідовності. 

Сюжет трилеру розвивається досить динамічно, не затримується на описах, не ви-
користовує складних імен, заплутаних взаємовідносин, невідомих маршрутів чи геогра-
фічних точок на карті: ніщо не повинно плутати чи дратувати читача. У трилері ви не 
знайдете безкінечних думок головного героя з приводу своєї нелегкої долі, постійних 
роздумів про те, що він вже зробив і що планує робити далі. Кожне слово говорить щось 
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важливе, підтримує інтерес і просто збуджує читача до моменту початку дій. Автори 
трилерів намагаються повністю контролювати і стимулювати відчуття читача впродовж 
усієї оповіді [19].

Щоб зрозуміти популярність трилеру слід виокремити і таку його характерну рису 
як амбівалентність – композиційно-смислова двоякість, мета якої полягає у подвійній 
специфіці сприйняття, де одна з фабул – фабула злочину, що будується за законами дра-
матичної оповіді та обумовлена причинно-наслідковим зв’язком, а друга – фабула роз-
криття злочину, яка конструюється як ребус, задача чи математичне рівняння і має явно 
ігровий характер. Все, що пов’язано зі злочином відрізняється яскравими емоційними 
фарбами, його матеріал апелює до нашої психіки, органів відчуття. Хвилі таємниці, які 
випромінює оповідь, страх перед небезпекою, недосказаність, містична незрозумілість 
того, що відбувається, діють на людину системою емоційних сигналів, збуджують уяву, 
загострюють відчуття [13].

Зазвичай у центрі злочину – вбивця, змовники, демонічна істота, у центрі розсліду-
вання – головний герой, який, відповідно до свого фаху (криміналіст, юрист, захисник 
людей від потойбічних сил) розслідує ситуацію, переслідує та карає лиходія. Це поро-
джує свої дилеми. Злочинець – особа аморальна і сприймається, перш за все, емоційно. 
Позитивний персонаж – яскравий приклад сили, справедливості, аналітизму, розуму, мо-
ралі та права. Інтерес до злочинця – сенсаційний, імпульсивний у той час, як інтерес до 
головного героя, навіть захоплення ним пояснюється свідомою реакцією на незвичайні 
можливості, підкреслено надприродні.

Але оскільки обидві фабули проникають одна в одну, перетинаються, трилер одно-
часно постає і оповіддю, і пригодою, і казкою, і розслідуванням з певною дидактичною і 
розважальною функціями. У такій амбівалентності трилера лежить пояснення того, чому 
ним може зачитуватися широке коло людей різного віку, професій та життєвих вподо-
бань. Кожен знаходить в трилері те, що йому потрібно і задовольняє свої психічні та ін-
телектуальні потреби. Для одних вбивство і все, що з ним пов’язано, це лише абстракція, 
для інших – наркотик, гострі відчуття. 

Амбівалентністю трилера пояснюється і популярність жанру, і традиційне відношен-
ня до нього як до розваги, і вічне питання про те, яким йому бути, які функції виконува-
ти, і чого в ньому більше – шкоди чи користі. 

Однією з головних задач трилера є створення напруги у того, хто сприймає текст, за 
якою мусить наступити розрядка, «звільнення». Напруга може мати характер емоційного 
збудження, але може мати і чисто інтелектуальну природу, схожу на ту, яку відчуває лю-
дина при вирішенні математичних задач, грі в шахи, що залежить від вибору елементів 
впливу на читача, від характеру і способу розповіді. Часто обидві функції об’єднуються 
- розумова напруга «підігрівається» системою емоційних збудників, що викликають 
страх, цікавість, співчуття, нервові потрясіння. 

Якщо розповідь ведеться від особи злочинця – стиль трилеру більше нагадує «екшн», 
адже злочин як будь-яка активна дія вимагає певної підготовки. Зрозуміло, що навіть ви-
падковий, на перший погляд, злочин тільки здається нам випадковим – насправді зло-
чинець фізично, морально і психологічно до нього готовий. І задача автора полягає у 
концентрації уваги на описі конкретних дій, що підводять злочинця до жертви. Дія в 
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таких трилерах розгортається швидко і реалістично, а мотив злочину описано з позицій 
злочинця – винною виявляється саме жертва [2, 27].

На виборі жертви теж слід зупинитися і описати її детальніше, адже, психологія пари 
злочинець-жертва для трилера є одним з ключових питань. Особа жертви дзеркально 
відображує згубний комплекс злочинця. Це може бути все, що завгодно – беззахисність, 
невинність, любов, краса, або ж влада популярність, гроші, адже злочинцю потрібна не 
жертва – потрібна та її якість, якої в лиходія немає. Грабуючи її, він уявляє себе багатим, 
вбиваючи – насолоджується владою над життям інших людей.

Трилер розкриває і особистість самого автора, бо ж наївно бачити в ньому лише спо-
стерігача, який не впливає на процес. У трилері автор поневолі розкриває допустимі для 
себе особисто суб’єктивні рамки моралі. Його моральні, соціальні та естетичні позиції, 
як би вони не здавалися захованими, виявлять себе в характері фабульного оформлення 
матеріалу.

Зупиняючись на хронотопі, ми можемо сказати, що він слугує засобом створення 
емоційної атмосфери трилеру. Одним з найважливіших протиставлень в структуризації 
зображеного в літературному творі простору є протиставлення «свого» простору «чужо-
му». Опозиція «своє/чуже» завжди осмислюється з точки зору відповідності деякому 
стандарту, нормативу. В просторі «своєму» все впорядковано і приведено до норми, в 
просторі «чужому» панує хаос, порушені основні норми. Наприклад, аномальне серед-
овище існування демонічних істот (пекло, кладовище, паралельний світ, підземелля). 
Привабливість подібних описів для читача, ймовірно, заключається в тому, що дозволяє 
заглянути у світ мертвих, побачити його «зсередини». 

Нерідко в трилерах сюжет будується у такий спосіб, що головний герой перетворю-
ється на фантастичну істоту і, таким чином, змушений змінювати середовище прожи-
вання. Пов’язані з цим психологічні нюанси поведінки персонажа та кардинальна зміна 
простору його існування приваблюють читача.

Пересічення меж двох світів завжди драматично значуще: герой або намагається ви-
рватися з ворожого йому світу, або намагається вберегти власний світ від потойбічних 
прибульців. 

Хронологічні особливості трилерів простежуються у фокусуванні на темний час 
доби (сутінки, ніч). Це викликає у читача негативне ставлення до того, що буде відбува-
тися в цей час, акумулюючи відчуття хвилювання, небезпеки, страху [15].

Події в трилерах частіше за все відбуваються у передмісті, екзотичних місцевостях, 
таких, як зарубіжні країни, пустелі, полярні регіони. Герої більшості трилерів зазвичай 
прості люди, що не звикли до небезпеки. Проте, кримінальним трилерам притаманні 
«міцні чоловіки», загартовані небезпекою, хоча останнім часом популярності набувають 
і жіночі персонажі [20]. 

Отже, у статті ми розглянули трилер з огляду на теоретичний аспект, торкнулися 
історії виникнення, розвитку та становлення трилеру як типу тексту, зосередили увагу 
на текст-типологічних ознаках трилеру, дослідивши його основні жанроутворюючі ка-
тегорії .

Перспективою нашого дослідження є подальше заглиблення у структурно-функціо-
нальні та жанрові особливості трилеру в контексті його текст-типологічних ознак, а також 
проведення паралелей та визначення відмінностей між суміжними жанрами трилеру.
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УДК 82.09
Скороходько Ю.С. 

(Симферополь, Украина)

виКторианСКий СоциаЛЬнЫй роман vs неовиКторианСКий 
роман С СоциаЛЬнЫми мотивами

Автор статті намагається встановити, наскільки і чому англійський неовікторі-
анський роман зберігає ознаки і природу вікторіанського роману, продовжує його тра-
диції та яким чином це проявляється.

Ключові слова: неовікторіанський роман, соціальний вікторіанський роман, новий 
(мета)реалізм, реалізм, постмодернізм.

Автор данной статьи предпринимает попытку установить, насколько и почему ан-
глийский неовикторианский роман сохраняет черты и природу викторианского романа, 
продолжает его традиции и каким образом это проявляется. 

Ключевые слова: неовикторианский роман, социальный викторианский роман, но-
вый (мета)реализм, реализм, постмодернизм.

The article examines how neo-Victorian novel keeps nature and traditions of Victorian 
novel and how it becomes apparent.

Key words: neo-Victorian novel, social Victorian novel, new (meta)realism, realism, 
postmodernism.

Английский исторический роман эпохи постмодернизма называют историографи-
ческим метароманом. Одной из исторических эпох, к которой обращается такой роман, 
является викторианская эпоха. Историографический метароман, обращенный к периоду 
викторианства развивается в течение более двух десятков лет, что позволяет сделать в 
отношении него первые выводы. По нашим наблюдениям, можно говорить о двух поко-
лениях такого романа: историографический метароман, созданный на основе обращения 
к викторианской эпохе, и собственно неовикторианский роман. К первому – старшему 
– поколению мы относим романы, написанные, в основном, до конца 1990-х годов. Это 
романы П. Акройда, А. С. Байетт и некоторых других авторов. Младшее поколение ро-
манов – собственно неовикторианские романы – относится к концу 1990-х – 2000-м го-
дам. Их авторами являются Ч. Паллисер, С. Уотерс, М. Фейбер, Б. Старлинг, М. Кокс, 
Л. Джексон и другие. Здесь следует сделать оговорку: проведение абсолютной границы 
между двумя поколениями английского историографического метаромана, обращенного 
к викторианской эпохе, и обозначение ее рубежом конца 1990-х годов носит условный 
©  Скороходько Ю.С., 2011
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характер. Уже в конце 1980-х и в середине 1990-х годов П. Акройд и Ч. Паллисер соз-
дают романы, которые можно считать близкими или такими, которые можно отнести к 
собственно неовикторианским романам (например, романы “Процесс Элизабет Кри” П. 
Акройда и “Квинканкс” Ч. Паллисера). Однако поскольку большинство романов, облада-
ющих качественно новыми характеристиками, были написаны именно в конце 1990-х го-
дов и позднее, мы называем их собственно неовикторианскими романами и условно от-
носим все романы (в том числе и созданные до конца 1990-х годов), обладающие этими 
новыми характеристиками, к младшему поколению историографических метароманов. 

Мы делаем это на том основании, что хронология не является в данном случае опре-
деляющей, хотя именно она одной из первых сигнализирует о свойствах и характеристи-
ках романа. Основным критерием для выделения двух поколений историографического 
метаромана, обращенного к викторианской эпохе, является степень удаленности романа 
от принципов постмодернизма и степень его привязанности к литературным и культур-
ным традициям викторианской эпохи. Именно по этой причине выше мы говорили, хотя 
и не с абсолютной категоричностью, о раннем и позднем П. Акройде, о неовикториан-
ском по сути романе Ч. Паллисера “Квинканкс”.

В нашей статье мы попытаемся выяснить, насколько и почему английский неовикто-
рианский роман младшего поколения сохраняет черты и природу викторианского рома-
на, продолжает его традиции и каким образом это проявляется. Для достижения данной 
цели мы обратимся к одной из основных жанровых разновидностей викторианского ро-
мана – социальному роману, и попытаемся выяснить, какой была его судьба в неовикто-
рианской литературе.

Укрепление среднего класса как носителя викторианских ценностей, рост грамот-
ности в викторианской Англии, способствующий увеличению читательской аудитории, 
обусловили качественные и количественные изменения, произошедшие в английской 
литературе данного периода. Викторианскую эпоху называют “веком романа” [1: 1]. 
Огромная популярность романа проявила себя и в том, что англичане стали не только на-
цией, которая читает романы, но также и нацией, которая их пишет. Дж. Сазерленд при-
водит следующую статистику: в период с 1837 по 1901 год в Великобритании было из-
дано 60.000 романов, 7.000 англичан пробовали себя в их написании [2: 1]. В этой связи 
вполне логично звучит высказывание С. Кин, касающееся продолжения традиций вик-
торианского романа в современной английской литературе: “Уже написано более 60.000 
викторианских романов. Не следует нарушать гармонию викторианской литературы и 
подрывать ее основы, создавая подделку” [3: 17]. Таким образом С. Кин комментиру-
ет появление в последние годы огромного количества “псевдовикторианских” романов 
(термин предложен К. Гутлебеном) [4: 50]. Однако в данном случае С. Кин говорит не 
об обладающей художественной ценностью современной литературе на историческую 
тематику, а о бульварных романах, использующих историю в качестве фона, на котором 
развивается сюжет. Отношения с викторианским романом являются, во-первых, одним 
из индикаторов, позволяющих определить качество современного романа на историче-
скую тематику. Во-вторых, через викторианский роман исследователь приходит к пони-
манию природы неовикторианского романа, а само по себе появление и развитие неовик-
торианского романа свидетельствует о возрождении интереса ко всему викторианскому.
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Связь современного романа на историческую тематику, обращенного к эпохе короле-
вы Виктории, с викторианским романом проявляет себя через очевидное наследование 
неовикторианским романом жанровых и поэтических признаков викторианского романа. 

В викторианскую эпоху роман был представлен следующими жанровыми разновид-
ностями: социальный роман, роман-сенсация, детективный роман, роман воспитания, 
колониальный роман, исторический роман, иллюстрированный роман, ирландский ро-
ман, роман о “новых женщинах”, региональный роман, религиозный роман, роман-уто-
пия и антиутопия, роман о рабочих, роман для детей. Ведущим жанром литературы этого 
периода был социальный роман, именно он будет рассмотрен в нашей статье.

Реализм как творческий метод определил жанровые модификации и характеристики 
викторианского романа. При этом богатство и разнообразие тематики и жанровых разно-
видностей викторианского романа указывает на сложность и многогранность феномена 
“реализм” викторианской эпохи. Как утверждает М. Моран, реализм не является чем-то 
единым и статичным: “реализм меняется вместе с реальностью”, неизменным остается 
один его принцип – принцип изображения правды жизни [5: 80].

Реализм (вместе с постмодернизмом) определяет природу неовикторианского рома-
на. Однако реализм конца XX – начала XXI века отличается от реализма XIX века. Раз-
личия между ними отмечает М.-Л. Коулку. Для обозначения реализма конца прошлого 
– начала нынешнего века она использует термин “новый (мета)реализм” [6: 155]. Ис-
следовательница модифицирует введенное в 1960 году французским художественным 
критиком П. Рестани и связываемое им с формами выражения современного искусства 
понятие “новый реализм” [7: 45]. Заметим, что не следует смешивать предложенный М.-
Л. Коулку термин “новый (мета)реализм” с близким термином “метареализм”: послед-
ний относят к направлению в русской поэзии конца ХХ века. Элемент “мета” в термине 
“новый (мета)реализм” указывает на связь нового реализма с постмодернизмом и, таким 
образом, подчеркивает его отличие от реализма XIX века [6: 155]. Как уже было отме-
чено, в реалистическом романе викторианской эпохи реализуется принцип изображения 
“правды жизни”. Что же касается неовикторианского романа как романа, созданного в 
духе нового (мета)реализма, то он выказывает “отсутствие [...] единой концепции “прав-
ды”, которое В.А. Домрачева называет главной проблемой реализма конца XX – начала 
XXI  веков [8]. 

Справедливость наблюдения М.-Л. Коулку в отношении возникновения нового типа 
реализма подтверждается исследованиями Н. Лейдермана и М. Липовецкого в области 
современной русской литературы. Ученые называют современную литературную ситуа-
цию “нового реализма” в русской литературе “постреализмом” [9: 287] и характеризуют 
ее с тех же позиций, что и М.-Л. Коулку. И российские ученые, и английская исследо-
вательница констатируют возникновение “нового химического соединения”, образован-
ного двумя “родительскими” системами – реализмом и постмодернизмом [Ibid: 583; 6]. 
М.-Л. Коулку акцентирует внимание на характерной историографической метароман-
ности неовикторианского романа, относя его к новому (мета)реализму. Она отмечает, 
с одной стороны,  стремление неовикторианского романа возвратиться к реалистиче-
ским традициям викторианского романа, что объясняется, по ее мнению, влиянием ново-
го (мета)реализма, и, с другой стороны, его попытками интерпретировать реализм XIX 
века с точки зрения постмодернизма [6]. Х. Шор, анализируя творчество А.С. Байетт, 



404

также утверждает наличие у неовикторианского романа черт “нового (мета)реализма”. 
Исследовательница называет неовикторианский роман “специфическим викторианским 
романом”, а направление, которому он принадлежит, – современной версией реализма, 
воскрешающей литературные жанры викторианской эпохи [10: 237]. Этой “современ-
ной версии реализма”, т.е. направлению “новый (мета)реализм”, принадлежат романы 
Ч. Паллисера, С. Уотерс, М. Фейбера, М. Кокса, Л. Джексона, Б. Старлинг и других ан-
глийских писателей.

Неотъемлемой характеристикой многих викторианских романов и воплощением в 
жизнь тенденций реализма в литературе XIX века является ее социальная направлен-
ность. Обращение к проблемам общества выразилось в возникновении английского со-
циального романа – основной жанровой разновидности викторианского реалистическо-
го романа. Сестры Бронте, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Э. Гаскелл, Т. Гарди стремились 
разоблачить изъяны индустриального общества того времени [1: 149] и создать полную 
и разностороннюю картину социальной и политической жизни Англии, поднимая в сво-
ем творчестве темы урбанизма, тяжелого положения рабочих и бедняков, тему детей, 
детского труда и детской незащищенности, тему несовершенства образовательной, су-
дебной и политической системы в стране, “женский вопрос” и т.д. Для достижения этой 
цели английские реалисты использовали в своем творчестве иронию и сатиру, “живо-
писность” в зарисовке среды и изображении человека [11: 534]. Авторы социального 
романа стремятся к всестороннему охвату действительности, показу разных ее сторон. 
В пользу масштабности социального романа говорит выбор автором персонажей и фона, 
на котором они действуют. Героями социального романа становятся представители всех 
слоев викторианского общества: от развращенной богатством английской аристократии, 
до лишенных всех прав низших классов. Описание жизни общества в социальном рома-
не невозможно представить без описания среды, в которой живут герои. На страницах 
социального романа читатель находит реалистичное описание английских аристократи-
ческих замков, домов богатых лондонцев и лачуг бедняков, ночлежек и работных домов, 
привилегированных закрытых школ и школ для бедных, судов, тюрем и воровских при-
тонов, деловых контор и заводов. 

Следуя традициям великих викторианцев, писатели-неовикторианцы вводят в свои 
романы социальные мотивы. Наиболее показателен в этом отношении восходящий к тра-
дициям творчества Ч. Диккенса и вступающий в интертекстуальный диалог с его произ-
ведениями роман одного из самых ярких и талантливых представителей неовикториан-
ского направления в литературе Ч. Паллисера “Квинканкс”. Как отмечает М. Малоун, Ч. 
Паллисеру удалось написать не один “роман Диккенса”, а все “романы Диккенса” [12: 
12]. В сюжете “Квинканкса” обнаруживается столько мотивов, взятых непосредственно 
из романов Ч. Диккенса, что у читателя возникает ощущение дежа вю [4: 39, 41]. Связь 
с романами Ч. Диккенса видна также в том, как изображаются в романе “Квинканкс” 
картины общественной жизни викторианской Англии – это картины, как бы сошедшие 
со страниц романов Ч. Диккенса. При этом Ч. Паллисер, не скованный рамками цензуры 
викторианской морали и приличий, более свободно и реалистично описывает картины 
социальной несправедливости, царившей в викторианскую эпоху. Читателя в гораздо 
большей степени, чем в романах Ч. Диккенса, поражают нечеловеческие, недетские ус-
ловия, в которых оказался маленький Джон Хаффам. Читатель узнает чисто диккенсов-
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ские, но гораздо более безжалостные картины тяжелой жизни викторианских детей и 
использования детского труда, описания долговых тюрем и лондонского преступного 
мира. 

На теме детей и детства в викторианской и неовикторианской литературе следует 
остановиться подробнее. В викторианскую эпоху тема детства заняла в социальном ро-
мане одно из ведущих мест. Ш. Бронте, Ч. Диккенс, Дж. Элиот, Л. Кэрролл и другие вик-
торианские писатели делают героями своих романов детей. Дети в их романах часто ста-
новятся жертвами: жертвами семейной тирании, образовательной системы, социальной 
жестокости и несправедливости [13: 2]. Ч. Диккенс был одним из первых викторианцев, 
на страницах романов которого тема ребенка раскрывается максимально полно и всесто-
ронне. Дети в романах Диккенса в большинстве своем несчастны, они лишены детства, 
лишены человеческой теплоты и ласки. Они с малолетства вынуждены работать, позна-
вая все тяготы взрослой жизни. Сюжеты в викторианских романах о детях часто бывают 
схожими. Дети оказываются сиротами или от них отказывается семья, они переживают 
совсем не детские жизненные тяготы в школе или на работах, они страдают от голода, 
холода, одиночества и жестокости, их используют в корыстных целях взрослые. Однако 
дидактизм и соблюдение благопристойности – обязательные условия романа виктори-
анского периода, поэтому в викторианском романе дети проходят через все испытания, 
оставаясь верными чувству долга и морали, их добродетель и благочестие вознагражда-
ются, а обидчики детей несут заслуженное наказание. 

Неовикторианский роман явно наследует викторианскую традицию как в самом по 
себе обращении к детской теме, так и в способах ее изображения. Тема ребенка отчет-
ливо звучит в романе Ч. Паллисера “Квинканкс”, где главным героем становится ма-
ленький мальчик, и в романе М. Фейбера “Багровый лепесток и белый”, в котором образ 
маленькой Софии, не смотря на то, что она не входит в число главных героев, четко и 
детально обрисован и играет важную роль в понимании образов Уильяма Рэкхэма, Аг-
нес Рэкхэм и Конфетки. То, каким образом изображена жизнь дочери Уильяма Рэкхэма 
в романе М. Фейбера, соответствует изображению положения детей в викторианской 
Англии и перекликается с картинами детских судеб в романах викторианских писателей. 
София не сирота, она родилась в зажиточной семье фабриканта, однако ей с раннего 
детства знакомо одиночество, она чувствует себя незащищенной. Как и Флоренс Домби, 
она не нужна своему отцу, поскольку она девочка и не может продолжить его дело. Она 
не нужна своей матери, которая, как и положено истинной викторианке, либо принимает 
гостей, либо занимается любимым шитьем, либо лежит в постели с постоянными недо-
моганиями. Ребенок, который вызывает и у матери и у отца лишь отвращение, лишен 
родительской теплоты и ласки, воспитанием и образованием Софии никто не занима-
ется: достаточно большая девочка почти не разговаривает и напоминает испуганного, 
озлобленного волчонка. Так М. Фейбер изображает искалеченную судьбу ребенка в вик-
торианской Англии. София становится жертвой жестокости и безразличия викториан-
ской системы воспитания, образования и отношения к женщине, тем более – маленькой 
женщине, стоящей на самой нижней ступеньке в иерархии викторианской семьи.

Ч. Паллисеру и М. Фейберу удается достичь масштабности в изображении виктори-
анской эпохи, свойственной Ч. Диккенсу и другим писателям-викторианцам, и превзойти 
их в реалистичности и безжалостности обрисовки среды. То “панорамное видение эпо-
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хи”, которое исследователи отмечают в творчестве авторов викторианского социального 
романа [5: 81], несомненно свойственно и творчеству писателей-неовикторианцев. Гово-
ря о социальном романе как о жанровой разновидности викторианского романа, следует 
отметить, что как такового неовикторианского социального романа не существует. Ус-
ловия массовой литературы, к которой принадлежит неовикторианский роман, требуют 
смещения акцентов в сторону развлекательности. Тем не менее, во-первых, писателей-
неовикторианцев интересуют социальные проблемы, характерные для Англии виктори-
анской эпохи. Более того, неовикторианцы не только видят необходимость, но и имеют 
большую возможность открыто и откровенно говорить о темах, замалчиваемых в пору 
правления королевы Виктории. Во-вторых, возрождение традиций социального романа 
возвращает современного читателя к выдающимся образцам викторианской литературы, 
и, в-третьих, указывает на близость викторианского и неовикторианского романа. По-
скольку тенденции эпохи постмодернизма предполагают свободу писателя в обращении 
с литературными жанрами – в литературе постмодернизма редко встречаются жанровые 
разновидности романа в чистом виде, отмечается тенденция их свободного смешивания 
в рамках одного романа – вместо создания собственно социальных романов неовиктори-
анские авторы избирают путь включения социальных мотивов в свои произведения. При 
этом неовикторианские романы нередко не уступают своим предшественникам, но даже 
превосходят их по остроте и злободневности поставленных в романах проблем. Отличие 
неовикторианского романа с социальными мотивами от викторианского социального ро-
мана состоит в большей остроте и глубине изображения картин жизни викторианского 
общества, в отсутствии табуированных тем, а также в обращении к маргинальным сто-
ронам жизни викторианской Англии. Внимание к маргинальным сторонам обществен-
ной жизни, свобода в изображении запретных или гнетущих социальных тем и проблем, 
указывают, по нашему мнению, на мета-реалистичность неовикторианского романа.

Перспективы дальнейшего исследования неовикторианского романа состоят в изуче-
нии его жанровых характеристик.
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 про француЗЬКі переКЛади та переКаЗи  
уКраїнСЬКих піСенЬ і дум Зі ЗБірниКів м. о. маКСимовича

У статті розглядаються історико-культурні зв’язки між французьким та україн-
ським народами; переклади та перекази українських пісень і дум зі збірників М.О. Мак-
симовича на французьку мову.

Ключові слова: історико-культурні зв’язки, народна творчість, дослідницька робо-
та, українські пісні і думи, переклади та перекази.

В статье рассматриваются историко-культурные связи между французским 
и украинским народами; переводы и пересказы украинских песен и дум из сборников  
М.А. Максимовича на французский язык. 

Ключевые слова: историко-культурные связи, народное творчество, исследова-
тельская работа, переводы и пересказы, украинские песни и думы. 

The article deals with the historical and cultural relations between French and Ukrainian 
peoples; translations and renderings of the Ukrainian songs and ballads into French included 
in the collections by M.A. Мaksymovych.

Кey words: historical and cultural relations, translations and renderings, people’s art, 
research work, Ukrainian songs and ballads.

Україна і Франція з давніх часів підтримували культурні, торговельні та військові 
зв’язки, про що свідчать тогочасні писемні джерела. У французькому епосі ХІ століття 
«Пісні про Роланда» згадуються Русь і руські воїни, яких були цілі полки в французько-
му війську. 

У ХІV ст. студенти з України їхали до Сорбони здобувати вищу освіту і несли з со-
бою слово і рідну пісню. У Франції в ХVІ ст. добре знали державу Україну, як єдиний 
народ зі своєю мовою, звичаями, релігією, культурою, яку в ті часи називали і Русь, і 
Рутенія, і Роксоланія, і земля козаків, які успішно вели боротьбу проти татаро-турецьких 
завойовників.

У ХVІІ – ХVІІІ ст. українське козацтво, Січ, їх лицарські традиції мали багато при-
хильників у Франції і Європі. В літературі з’явилися грунтовні розвідки про Україну 
та козаків. Найбільш популярною була книжка військового інженера Гійома Левассе-
ра де Боплана (1600–1678) «Опис України» (1650) (Guillaume Levasseur de Beauplan. 
©  Зарицька Т.Г., 2011
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«Dеscription de l’Ukraіne»). Він склав карту українських земель, розповів про звичаї, об-
ряди, побут, пісні та музику України. В своїй книжці де Боплан вживає терміни «Украї-
на». «українська земля», «українці». Книжка перевидавалася багато разів мовами Євро-
пи. Не без впливу книжки де Боплана були написані історичні праці про Україну і козаків 
П. Шевальє, М.Ванеля. Б. Віженера, Ж. Шеррера та ін. Увага дл козаків породжувала 
увагу до козацьких пісень і дум.

 У ХVІІ–ХVІІІ ст. французькі вчені і літератори з повагою писали про козаків і їх 
історію, у вирі якої творився героїчний епос. Цілком можливо, що козацький епос був 
відомий у Франції ще у ХVІІ ст. Дослідник І.Борщак в архівах Парижа знайшов листу-
вання французького монаха з королівським двором, які опублікував у виданні «Україн-
ська справа» (1922, Варшава). Козаки-невільники співали французькому монахові сумну 
думу «Плач невільників». Подано і короткий переказ змісту співу. Повного тексту думи 
не було. Такою сумною могла бути і пісня про татарський полон. Для нас важливо, що 
маємо документ французького автора на живий спів. Як сприймали й оцінювали фран-
цузи у ХVІІ ст. українську пісню і думу, почуту з уст українських козаків, коли ще ні 
рукописних, ні друкованих збірників українських пісень у Франції не було.

Перший переклад української пісні французькою мовою був надрукований 1795 року 
«Ой під вишнею, під черешнею» французом, який захистив у С.-Петербурзі дисертацію, 
темою досліджень якої були старожитності, звичаї та побут російського й українського 
народів.

 Про українські пісні та думи у Франції почали говорити на початку ХІХ ст. в добу 
романтизму. Романтизм підсилив інтерес до народної творчості і привернув увагу пере-
дових кіл Франції.

Ідеї прогресивних романтиків у Франції висловлювала прихильниця думок Ж.Ж. 
Руссо – письменниця, громадський діяч, дочка міністра фінансів Анна-Луїза-Жермен 
де Сталь (1766-1817). Вона захопилась слов’янськими, зокрема українськими піснями 
й закликала французьких письменників творити літературу на національній основі. У 
1812 р. мадам де Сталь відвідала Україну, познайомилась з українськими піснями без-
посередньо з уст народу. Повернувшись до Франції. стала активним популяризатором 
українських пісень.

Пізніше українськими піснями захопилась письменниця Жорж Санд (1804–1876), 
яка писала, що народ і його творчість – єдиний історик давніх часів – і це підтверджено 
історичною поезією греків і слов’ян.

За козацькою романтикою приходить зацікавлення піснями й думами слов’янських 
народів. Першими привернули увагу переклади сербських народних пісень американ-
ської письменниці. німкені за походженням Терези Робінсон ( 1797–1870), псевдонім 
Тальві.

У 1825 році Тальві видає «Народні пісні Сербії» німецькою мовою «Volkslieder der 
Serben, ubersetzt von Talvi» на основі текстів, виданих Вуком Караджичем у 1814 році. 
Тальві відкрила Європі й Америці величезні багатства духовної культури слов’янських на-
родів. Згодом сербські народні пісні були перекладені французькою мовою Елізою Войяр.

Після виходу сербських пісень предметом обговорення стали українські пісні, у 
зв’язку з пoявою перших збірників, виданих М. Цертелєвим ( 1819). М.Максимовичем 
(1827, 1834) та Вацлавом з Олеська (1833). М. Максимович першим виступив оборон-
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цем ідеї народності та народної творчості. Він розглядав народну творчiсть як найвищий 
вияв національного духу й інспірував зацікавленість українською народною поезією як 
одним із факторів європейсько-українських зв’язків.

Конкретно про українські пісні і думи у Франції, як і в інших країнах Європи, за-
говорили після появи збірників М.Максимовича «Украинские народные песни» (1834) 
[3], «Голосы украинских песен» (1834), «Сборник украинских песен» (1849) [2], які ста-
ли важливою віхою в розвитку української фольклористики й виклакали зацікавленість 
інших народів.

Добре підготовлені й упорядковані збірники народної поезії М. Максимовича дали 
матеріали для більш плідної і планової роботи. На цих матеріалах з повагою до україн-
ської культури були написані статті і розвідки в Польщі, Німеччині, Англії, Франції та 
інших країнах.

Вивчення народної поезії М. Максимович поставив на наукову основу. В своїх пра-
цях він перед усім світом розкрив красу й неповторність української лірики. Показав, 
що Україна має талановитих учених і невичерпні скарби народної поезії. Наукові пра-
ці М. Максимовича були не лише на рівні тогочасної науки, але й накреслили для неї 
нові теоретичні шляхи. Збірники М. Максимовича стали джерелом для перекладів та 
написання наукових праць учених і літераторів тогочасних і майбутніх поколінь. Завдяки 
М.Максимовичу українська проблематика вийшла на світову арену.

Романтизм у Франції заявив про себе з запізненням, тож і українська пісня й дума 
знайшли відгук пізніше, ніж в інших європейських народів. У першій половині ХІХ ст. 
французькою мовою не було зроблено добротних перекладів українських пісень і дум. 
Особливо мало знали у Франції про український епос. Польські емігранти в Парижі про-
понували переважно ліричну пісню. Французькі журнали передруковували статті про 
українську поезію з польських, англійських, німецьких, американських видань.

У 1837 році французький журнал «Британський огляд» («Revue Britannique») пере-
друкував статтю «Народна поезія слов’ян» («Poésie Populaіre des nations Slaves» з амери-
канського журналу «Північноамериканський огляд» («North American Review»). Невідо-
мий автор, спираючись на дослідження чеського і словацького вченого П. Й. Шафарика 
(P. J. Šafařik, 1795–1861), з прихильністю говорить про поезію слов’ян, наголошуючи, 
що лірична поезія притаманна слов’янській крові. В кінці статті автор надає перевагу 
українським пісням.

Зацікавленню українською культурою, мовою та фольклором у Франції сприяли 
польські емігранти після повстання 1831 року. Висловлюючи думку своїх співвітчизни-
ків, професор слов’янських мов і літератур у паризькому «Колеж де Франс» Адам Міцке-
вич (1798–1855) протягом 1840–1844 рр. прочитав 113 лекцій про слов’янську культуру 
та народну творчість, наголосивши, що «Україна є столицею ліричної поезії, з якої пісні 
невідомих авторів поширюються по всій слов’янщині» [ 1: 219]

Починаючи від першого професора славістики А.Міцкевича, всі славісти паризького 
«Колеж де Франс» подавали відомості про український народ та його поезію. Українські 
пісні французькою мовою перекладали польські поети А.Залеський, С.Гощинський та 
інші. Альберт Совінський ( 1803–1880) у своєму збірнику «Польські народні й популяр-
ні пісні»(1830) французькою мовою опублікував переклад української пісні «Їхав козак 
за Дунай». У французьких збірниках 30-х років ця пісня друкувалась під заголовком 
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«Прощання наречених». У Франції пісня набрала популярності й ввійшла в французьку 
музичну культуру. В обробці Л.Бетховена пісня й зараз має прихильників.

У 1835 р. в Парижі проходив Міжнародний історичний конгрес. Польські емiгранти 
прочитали дві доповіді про історію та пісні українських козаків. Доповідь «Який був 
вплив козаків на літературу, мистецтво й цивілізацію взагалі на Півночі й на Сході» 
(«Quelle a été l’influence des Kosaks sur la littérature, les sciences, les arts et la civilisation en 
général dans lе Nord et dans l’Orient» зробив молодий емігрант Ян Чинський (1801-1867). 
Доповідач говорив про демократизм козацької України, героїзм козаків, дав високу оцін-
ку козацькій пісні та думі. Другу доповідь «Який був вплив козаків на літературу Півночі 
й Сходу» («Quelle a été l’influence des Kosaks sur la littérature dans le Nord et dans l’Orient» 
прочитав письменник М. Чайківський, який наголосив на загальноєвропейському істо-
ричному значенні українських воїнів, які захищали Європу. Доповідачі виступили так 
пристрасно, що учасники конгресу називали їх справжніми козаками.

Зацікавленню фрaнцузької громадськості українськими піснями і думами сприяли 
літературні твори про Україну та її історію, написані й перекладені французькою мовою 
польськими письменниками так званої «української школи».

У 1837 році у Вільно вийшла з друку книжка польського історика, літератора, про-
відного теоретика й практика польського романтизму М. Грабовського (Grabowski M., 
1804–1863) «Література і критика» («Literatura i krytyka»), де надруковано розвідку 
про українські пісні та думи «O pieśniach Ukraińskіch» у зв’язку з виходом в світ збірки 
М.Максимовича «Украинские народные песни» (1834). Як практику й теоретику поль-
ського романтизму М.Грабовському були близькі романтичні постулати М.Максимовича. 
Він у власному перекладі польською мовою знайомить читачів з думами і піснями зі 
збiрника M.Максимовича – «Втеча трьох братів з Азова», «Федор Безрідни й», «Дума 
про Коновченка»». «Чорноморська буря» та іншими. Працею М. Грабовського скорис-
талися в Європі англійські, французькі та інші автори, які писали статті та розвідки про 
українську поезію.

У 1840 році у лондонському журналі «Міжнародний квартальний огляд» («The 
Foreign Quarterly Review») невідомий автор опублікував статтю «Історія та література 
козаків. Українські пісні» («The History and Literature of the Cossacks. Songs of Ukraine»).

Англійський автор в якійсь мірі був залежний від польського джерела, проте він знав 
набагато більше про український фольклор, чим дано в книзі М.Грабовського. Він визнає 
неповторну оригінальність українського епосу і подає ряд цікавих думок, яких немає у 
М. Грабовського. 

У 1845 році цю статтю під заголовком «Козацькі пісні України» («Les Kosaques») 
передрукував французький журнал «Британський огляд» («La Revue Britannique»). Тут 
впереше подані відомості про українські думи, ілюстровані перекладами та переказами 
змісту епічних творів про «Втечу трьох братів з Азова», «Ой на нашій славній Україні», 
як думи автор розглядав пісні про Морозенка, «Ой на горі огонь горить», «Гомін, гомін 
по діброві» та інші. Це непорозуміння трапилось внаслідок необізнаності автора зі жан-
ровими ознаками українських дум.

Посилаючись на М.Максимовича, автор статті наголошував, що пісні і думи треба 
розрізняти. Думи – це справжній епос, виконавцями яких є професійні кобзарі-банду-
ристи. Головними жанровими ознаками дум автор називав епічний характер викладу, 



412

нерівноскладовість вірша, своєрідність ритміки й рими, історичний сюжет. Перекладач 
переказав усі думи прозою, за винятком думи «Втеча трьох братів з Азова», яку перекла-
дено нерівноскладовою прозою. 

Подаємо переклад думи «Втеча трьох братів з Азова».

La Fuite des trois frères d’Azof
De noirs nuages cachent ton beau ciel, cité riante d’Azof
Trois frères fuient en secret pour échapper a la captivité cruelle.
Les deux ainés sont montés sur de rapides chevaux,
Mais le plus jeune n’a pas de monture.
Les racines et les pierres
Blessent les pieds du pauvre Cosaque.
Son sang rougit la terre

Чорні хмари закривають твоє хороше небо,
Радісне місто Азов.
Три брати втікають таємно,
Щоби визволитися з тяжкої неволі.
Два старші сіли на бистрі коні,
Але наймолодший не має коня. 
Коріння і каміння ранять стопи бідного козака,
Його кров червоно значить землю. [1: 226 ]

У перекладі не збережено ні стилю, ні стилістики, ні образності української думи. В 
кінці статті перекладач шкодував, що не зміг передати краси і багатства думок оригіналу.

 У 40-х роках ХІХ ст. французькі джерела характеризують українські думи як най-
оригінальніший, найбагатший жанр слов’янського народу.

Якщо в першій половині ХІХ ст. французькі видання передруковували статті й пере-
клади дум з англійських, польських, німецьких джерел, то в кінці ХІХ – початку ХХ ст., 
в часи загального піднесення фольклористики, думи у Франції вивчали з оригіналів. Пе-
рекладали з науково підготовлених збірників М,Максимовича, В. Антоновича, М. Дра-
гоманова, П.Лукашевича та ін. Французькі переклади і статті про них стали джерелом 
інформації і розвідок для англійських, німецьких, італійських авторів. На жаль, Франція, 
де з’явилось найбільше статей і розвідок про українські думи, не мала добротних літе-
ратурно-художніх віршованих перекладів українського епосу, зроблених відомими по-
етами Франції, хоча не без впливу пісень і дум українські історичні теми розроблялися 
в творчості відомих французьких письменників П.Меріме, В. Гюго, П. Деруледа, навіть 
в творах Жуль Верна та ін.

У ХІХ ст. переклади у Франції робили з метою наукових, філологічних. етнографіч-
них досліджень.

Безпосередні контакти, перебування французьких учених, письменників, етнографів 
в Україні, зустрічі з кобзарями породжували правдиву інформацію і об’єктивну оцінку 
української народної поезії.

Проблеми епосу стали предметом обговорення наукових засідань і з’їздів. У цей час 
появилися наукові праці й переклади дум А. Рамбо, Л.Леже. О. Ходзька та дослідження 



413

про українську культуру і літературу Е. Дюрана, К. Курр’є, Л. Сішлера. Традиції продо-
вжувалися в розробках барона де Бе, І. Понткре, І. Коделінського, Дарії Марі, М. Шеррер 
та інших дослідників і перекладачів. 

У 1874 році в Києві відбувся ІІІ Археологічний з’їзд. на якому українські пісні і думи 
зацікавили європейських учених і літераторів. Від Франції офіційними представниками 
з’їзду були: учений історик, професор Сорбони, в майбутньому міністр освіти Франції – 
Альфред Рамбо (Alfred Rambaud, 1842–1905) та основоположник французької наукової 
славістики, професор багатьох вищих навчальних закладів, з 1884 року керівник кафедри 
славістики в паризькому «Колеж де Франс» – Луї Леже (Louis Léger, 1843-1923). Сенса-
цією на з’їзді був виступ кобзаря Остапа Вересая (1803–1890). В університетському саду 
він проспівав народні думи, псалми, сатиричні пісні, розповів про український епос. Про 
виступ українського Кобзаря заговорила вся європейська преса, літературна та наукова 
громадськість. Остап Вересай зачарував усіх, в тому числі й А. Рамбо. Повернувшись 
до Франції, він пише рецензії на книжки В. Антоновича і М.Драгоманова «Историчес-
кие песни малорусского народа» та «Чумацкие народные песни» І. Рудченка. Рецензії 
послужили основою для написання книжки «Епічна Росія» («La Russie épique», 1876). 
В українській частині книжки під заголовком «Малоросійський епос» («L’epopèc Petite 
Russienne»), крім дум розглядаються історичні та чумацькі народні пісні. «Епічна Росія» 
А.Рамбо з’явилася внаслідок дослідження друкованих джерел і вражень від виконання 
дум О. Вересаєм. А. Рамбо двічі слухав О. Вересая і був вражений силою його таланту, 
змістовністю і красою дум та чистотою і ніжністю звука бандури, яка підсилювала зміст 
думи. 

У монографії А.Рамбо подав прозовий переклад десяти українських дум про «Самій-
ла Кішку», «Олексія Поповича», «Плач невільників», «Ганджу Андибера», «Про оренда-
рів», «Смерть бандуриста», «Корсунську битву». Найвище він оцінив думи про «Федора 
Безрідного», про «Хмельницького і Барабаша» та «Марусю Богуславку».

Як об’єктивний вчений А.Рамбо намагався якнайточніше передать зміст епічних тво-
рів і встановити їх зв’язок з історією та соціально-політичним життям народу. А.Рамбо 
не обмежувався дослідженнями друкованих джерел, а виходив з власних спостережень, 
намагався з’ясувати специфічні жанрові, художні ознаки дум і їх поетику. Він звернув 
увагу на гармонію звуків, поетично-конструктивні елементи, підкреслював драматизм, 
ліризм, реалізм. зв’язок із життям. На той час це була ґрунтовна наукова інформація про 
українські думи, написана з прихильністю до українського народу, на яку спиралися 
французькі, англійські й американські вчені й письменники. Для популяризації україн-
ських дум та історичних пісень монографія А. Рамбо зробила так же багато, як і худож-
ні переклади німецького письменника, перекладача українських дум Ф. Боденштедта 
(1819–1892). Своїми перекладами останній відкрив художню силу і правду українських 
дум. А. Рамбо подав наукове освітлення дум.

Сучасник А.Рамбо професор. славіст паризького «Колеж де Франс» О. Ходзько (A. 
Chodzko, 1804–1891) у 1879 році опублікував збірку «Історичні пісні України та пісні ла-
тишів із західної Двіни» («Les chants historiques de L’Ukraine et les chansons des Latyches 
des bords de la Dvina occidentale…».

В збірку ввійшло близько ста пісень віршованих перекладів французькою мовою та 
думи – «Олексій Попович», «Маруся Богуславка», «Смерть Федора Безрідного», «Козак 
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Голота», «Смерть Хмельницького», «Корсунська битва». «Про орендарів», «Хмельниць-
кий і Барабаш».

О.Ходзько добре знав українську мову, перекладав думи з українських збірників, 
намагався розкрити поетику українських дум і пісень, відтворити особливості стилю й 
ритміку першотвору. До кожної пісні О. Ходзько подавав історико-літературні коментарі. 
Прикладом його перекладу може бути дума «Маруся Богуславка», яка вперше прозвуча-
ла віршами, близькими до оригіналу.

Sur la mer Noire, au haut d’um rocher tout blanс,
S’éléve le sombrе donjon maçonné en pierre,
Les parrois en sont revêtus dè briques,
Et dans ce dónjon ténébreux sont enfermés sept cent prisonniers.
Il y vivent misérablement,
Sans jamais la lumière du soleil.

 На Чорному морі, на високій дуже білій скелі,
Підноситься похмура темниця, збудована з каменю.
Мури її вимуровані з цегли,
І в цій темниці замкнено сімсот невільників.
Вони живуть там нужденно,
Не бачачи ніколи світла сонця.[1: 238]

Якщо А.Рамбо наголошував на зміст і обставини появи дум, то О. Ходзько розкрив 
літературні вартості й основні ознаки дум. В той час переклади О. Ходзька були найточ-
нішими й найповнішими.

В кінці ХІХ ст. з науковою метою здійснив кілька подорожей до Росії вчений барон 
де Бе (dе Вауе). Він побував у Сибіру, на Кавказі, в Україні. Його зачарувала сила і краса 
українських пісень і дум. Свої враження про Україну він подав у книжці «На Украї-
ні. Спогади з відрядження» («En Petite – Russie, Souvenirs d’une mission par le Baron de 
Baye», 1903). Він зустрічався з кобзарями, лірниками, записував їх пісні і думи, але як 
етнограф описав, переклав і прокоментував обрядову поезію.

Праці А.Рамбо, барона де Бе, Луї Леже про українські пісні й думи передруковува-
лись в багатьох країнах світу і не втратили своєї вартості й сьогодні. 

Популяризації українських дум і пісень у Франції багато зробив український громад-
ський та політичний діяч, публіцист, фольклорист, історик М.Драгоманов (1841–1895). 
Він був близьким другом і порадником А.Рамбо, Е. Дюрана, Л.Леже, постачав їм добро-
тні матеріали і давав кваліфіковані поради.

В кінці ХІХ ст. з віршованими перекладами українських дум виступив етнограф, кра-
єзнавець, поет А. Мільєн. Він зацікавився фольклором європейських народів, перекла-
дав французькою мовою фламандські, грецькі, південно-слов’янські пісні. У 1893 році 
А. Мільєн у збірнику «Російські народні пісні» («Les chants oraux peuple russe») подав 
переклад трьох дум – «Смерть Федора Безрідного», «Смерть бандуриста», «Плач невіль-
ників». На жаль, А. Мільєн не мав уяви про специфіку жанру українських дум і переклав 
думи віршами зі стилевими рисами, характерними французькому романсу.
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На початку ХХ ст. про Україну у Франції знали набагато більше, ніж 50 років тому. 
Багато народних і літературних творів було перекладено французькою мовою.

 У 1905 році відомий славіст, професор Луї Леже почав читати курс лекцій з україн-
ської мови і літератури в «Колеж де Франс». Про українську літературу і народний епос 
говорили як про демократичне мистецтво.

Дослідження української літератури, народної поезії, зокрема епосу, зосереджувало-
ся в Інституті слов’янознавства Паризького університету, де працювали визначні славіс-
ти Луї Леже, А. Мазон, П. Буайє, А. Мейє, А. Мартель, М. Шеррер та інші. Український 
епос був у центрі уваги їх праць, які постійно друкувалися в журналах «Слов’янський 
огляд» («La Revue Slave» та «Огляд слов’янознавства» («La Revue des etudes Slaves»).

У журналі «Слов’янський огляд» 1906 року опублікована багата на переклади укра-
їнських пісень стаття І. М. Коделінського «Народна пісня в Україні» (Kodelinski I. M. «La 
chanson populaire en Petite-Russie»). Автор звертає увагу на естетичні ознаки пісень і дум 
та естетичне сприйняття їх народом, розповідає про поетику пісень, композиційні осо-
бливості, зв’язок з природою. Ліризм пісень автор пов’язує зі своєрідністю української 
природи й клімату. Стаття проілюстрована перекладами багатьох пісень.

 У першому десятилітті ХХ ст. слід згадати розвідку І. Понткре « Україна та її народ-
ні пісні» ( J. du Ponteray. «L’ Ukraine et ses chansons populaires», 1907), повністю присвя-
чену думам та історичним пісням. У прозовому перекладі І.Понткре подає чотири думи: 
«Плач невільників», «Маруся Богуславка», «Самійло Кішка», та « Смерть козака». Автор 
звертає увагу на реалізм дум та героїчні образи. Він підкреслює, що події в українських 
думах реальні як реальні і їх герої. І. Понткре захоплюється стійкістю та нескореністю 
героїв, яка перемагає смерть. Автор у розвідці показав найважливіші риси дум та істо-
ричних пісень: реалізм, героїку, силу козацьких традицій. Переклади зроблені виключно 
для ілюстрації матеріалів дум.

У липні 1902 року в Харкові відбувся ХVІ Археологічний конгрес. Делегатом від 
Франції була дослідниця життя, побуту та творчості народів Європи Дарія Марі (Daria 
Marie). Вона слухала кобзарів, народних співців і, повернувшись до Парижа, опубліку-
вала дослідницьку працю «Народні пісні України» («Les chants populaires Petit-Russiens», 
1906). Перед цим у Сорбоні успішно захистила докторську дисертацію на тему «Україн-
сткі пісні та думи», яку науковий світ сприйняв з інтересом.

У 1921 році в Парижі вийшла «Антологія української літератури» («Anthologie de la 
littérature ukrainienne») з перекладами українського фольклору різного жанру з передмо-
вою професора-славіста А. Мeйє. Серед них був художній переклад думи «Втеча трьох 
братів з Азова». Як свідчать дослідники, переклади належать Катерині Грушевській 
(1900–1943), дочці професора М. Грушевського.

У 1933 році добротні переклади українських пісень усіх жанрів опублікував фран-
цузькою мовою письменник, румун за походженням Роже Тіссеран у нарисі «Життя 
одного народу. Україна» (Tisseran Roger. «La vie d’un peuple L’Ukraine». Розповідь про 
Україну автор ілюстрував багатьма жанрами народної поезії: обрядовими, побутовими, 
ліричними, гумористичними, історичними та іншими піснями.

 Переклади Р.Тіссерана мистецьки довершені. Він розумів специфіку поетики україн-
ської пісні та природу її мелодики. Його переклади легко співаються, не порушуючи ме-
лодіїї оригіналу. Перекладач досконало передав французькою мовою «Щедрівку»(«Пане 



416

господарю»), «Ой з-за горой кам’яної голуби літають», «Коло млина, коло броду», «Піс-
ню про комара», баладу «Байда» та інші. Видно, що Роже Тіссеран був обізнаний з укра-
їнськими піснями не лиише з книжок, а й з живого співу. Прикладом його перекладу 
може бути історична пісня «Татарський полон»:

За річкою вогні горять,   De l’autre côté, du fleuve, les feux sont allumés.
Там татари полон ділять.  Les Tatars partagent leur butin.
Село наше запалили   Ils ont mis le feu à notre village.
І багатство розграбили,   Ils ont pillé tout notre bien.
Стару неньку зарубали.   Ils ont tué ma vieille mere. 
А миленьку в полон взяли..  Ils ont emmené ma bien aiméе…[1: 256]

Вперше опублікувала окремим збірником переклади українських дум французькою 
мовою «Українські думи – козацька епопея» («Les Dumy ukrainiennes, Ėpopée cosaque», 
1947) співробітниця Інституту славістики в Парижі Марія Шеррер ( Marie Sсherrer). 

М.Шеррер добре знала українську мову. В передмові до книжки розглянула історію 
терміну «дума» та найважливіші публікації про думи українською, російською, поль-
ською, французькою, німецькою, англійською мовами. Тексти вісімнадцяти дум над-
руковані паралельно українською й французькою мовами у перекладі М. Шеррер. Тут 
вперше подані переклади побутових дум «Вдова», «Брат і сестра» та зразки нотного 
запису мелодії дум. М.Шеррер започаткувала новий етап в освоєнні перекладу жанру 
української думи. Вона відтворила природу нерівноскладових віршів, їх ритмічну осно-
ву, словесні стилеві засоби. М. Шеррер не перекладала дослівно, для передачі ідіом, епі-
тетів, вона шукала відповідники у французькій мові. Добре перекладені думи «Втеча 
трьох братів з Азова». «Козак Іван Коновченко», «Самійло Кішка», «Олексій Попович», 
«Брат і сестра», «Мауся Богуславка».

Подаємо уривок думи «Маруся Богуславка» в перекладі М. Шеррер.

 Що на Чорному морі,
На камені біленькому,
Там стояла темниця кам’яная.
Що у тій-то темниці перебувало сімсот козаків,
Бідних невольників.
То вони тридцять літ у неволі пробувають,
Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видають…

Au bord de la mer Noire,
Sur les pierres blanches,
Il était une prison de pierre,
Une prison avec sept cent Cosaques,
De malheureux captifs!
Depuis trentе ans ils sont en prison,
Leurs yeux n’ont plus vu la lumiére du jour, le soleil si juste!….[1: 250]
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Збірка «Українські думи – козацька епопея» М. Шеррер – найповніше й найкраще 
видання українських дум у Франції.

Протягом ХІХ ст. про українську народну творчість інформували французьку гро-
мадскість як поезію, про музичну природу пісень і дум згадувалось тільки принагідно. 
Почуті українські пісні у високомистецькому виконанні хору О. Кошиця 1919 року зача-
рували французів, які наголосили, що українці мають спадковий музичний смак і високу 
музичну культуру.

В 1929 році у Франції побувала народна капела «Думка». У 1967 році концертне 
турне по Франції зробила група відомих українських митців. На конкурсі пісень у Фран-
ції 1967 року найпопулярнішою піснею року визнано українську пісню «Черемшина».У 
1969 році в шестидесяти містах Франції виступав славнозвісний український державний 
хор ім. Г. Верьовки.

На фестивалі хорового співу в м. Жезра в травні 2010 року успішно виступила на-
родна хорова капела «Дніпро» Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка. Особливою популярністю користувалися народні пісні. Виступи хорових капел, 
ансамблів. мистецьких колективів зробили неповторне враження на французьку громад-
ськість. Французька преса писала, що українська пісня завжди буде хвилювати людей, бо 
в ній відбився великий поетичний світ талановитого народу.

Французько-українські науково-освітні й культурні зв’язки успішно розвиваються, 
служать духовному зближенню народів і в наш час. Зацікавленість до української на-
родної творчості й культури та літератури весь час зростає. Французькі славісти багато 
роблять для популяризації українських пісень і дум в Європі, наголошуючи, що ідеї, 
закладені в українському епосі, вічно живі. Романтизм, ліризм, драматизм, патріотизм. 
зв’язок із життям українського епосу підносить його над епосом інших народів.
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СиСтеми переКЛадацЬКих перетворенЬ  
під чаС аКтуаЛіЗації ЗміСту ангЛійСЬКих науКово-технічних 

теКСтів на уКраїнСЬКу мову

У статті розглядаються системи перекладацьких перетворень під час актуалізації 
змісту англійських науково-технічних текстів на українську мову з точки зору тема-
тичної та структурної класифікацій. Визначаються способи і шляхи перекладу термі-
нів, що позначають технологічні процеси, українською мовою. 

Ключові слова: термін, види трансформацій, метафоричний термін, термін-епо-
нім, термінологічне скорочення, афіксальний термін.

В статье рассматриваются системы переводческих трансформаций при актуа-
лизации содержания англоязычных научно-технических текстов на украинский язык с 
точки зрения тематической и структурной классификаций. Определяются способы пе-
ревода терминов, обозначающих технологические процессы, на украинский язык.

Ключевые слова: термин, виды трансформаций, метафорический термин, термин-
эпоним, терминологическое сокращение, аффиксальный термин.

Systems of translatable transformations by actualization English scientific-technical texts 
into Ukrainian are considered in the article from the thematic and structural points of view. The 
translation methods of terms denoting technological processes are defined. 

Key words: term, types of transformations, metaphorical term, term-eponym, terminological 
abbreviation, affix term.

Актуальність дослідження проблем перекладу англомовної науково-технічної літе-
ратури зумовлено зростанням контактів із зарубіжним науковим світом та збільшенням 
обсягів перекладу різного роду англомовних науково-технічних текстів. Для перекла-
дачів, науковців та інженерів потрібне знання різноманітних особливостей техніки пе-
рекладу складних граматичних, лексичних, термінологічних та жанрово-стилістичних 
явищ англійського науково-технічного дискурсу. Відомо, що повнота, точність і правиль-
ність перекладу науково-технічних текстів значною мірою залежить від того, наскільки 
правильно перекладач визначає і розуміє граматичні форми, синтаксичні конструкції та 
структуру речення.

Характерною рисою науково-технічних текстів на лексико-номінативному рівні є 
неоднорідність її складу. Демонструючи різні підходи стратифікації лексики для спе-
ціальних цілей, учені проте одностайні в тому, що поряд із термінами, які виражають 
галузеві та вузько галузеві поняття, у мові науки та техніки існують номінативні одиниці 
не термінологічного характеру: загальновживані, загальнонаукові та загальнотехнічні 
слова [14: 4-5].

Термінологія є прошарком лексики, до складу якої належать назви предметів, дій, 
процесів, явищ, осіб, безпосередньо пов’язаних із технічною галуззю професійної діяль-
©  Калита А.А., Соколовська Ю.Й., 2011
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ності. З точки зору словникового складу основна особливість науково-технічного тексту 
полягає у максимальній насиченості спеціальною термінологією, характерною для цієї 
галузі знань [11: 9]. Термінологічна лексика дає можливість найточніше, чітко й економно 
висловлювати зміст даного предмету та забезпечує правильне розуміння сутності тракто-
ваного питання. У спеціальній літературі терміни несуть основне семантичне навантажен-
ня, займаючи головне місце серед інших загальнолітературних і службових слів.

При використанні різних способів систематизації термінів аналізованої системи ви-
пливає, що терміни можна групувати за різними критеріями – за змістом, за мовною 
формою, за функціями, за внутрішньомовними та позамовними ознаками. Всі ці не вза-
ємовиключні класифікації, очевидно, важливі та необхідні. У той же час доцільно зро-
бити спробу знайти деякі глибинні ознаки термінів, що лежать в основі, з одного боку, 
відмежування термінів від суміжних одиниць, з іншого – членування термінів на групи 
(типи) за цими ознаками. 

Типологічно терміни повинні бути розподілені за певними суттєвими ознаками, що 
властиві їм незалежно від конкретної терміносистеми та які присутні у максимальній 
кількості окремих термінів. Такою суттєвою ознакою терміна є той факт, що він позначає 
загальне спеціальне поняття чи концепт: тим самим терміни протиставляються іншим 
номінативним класам, що слугують для позначення понять [10: 88-89].

Таким чином, до складу термінології науково-технічних текстів належать:
1. Загальновживані слова, які, крім своїх основних значень, набувають значень спе-

цифічних для певної галузі науки чи техніки: reduction – відновлення (металург.) – змен-
шення (заг.). 

2. Загальнотехнічні терміни, які використовують у різних галузях науки та техніки: 
heat exchange – теплообмін, processing – обробка.

3. Спеціальні терміни, які вживаються лише в одній галузі науки чи техніки: chill 
casting – литво в кокіль, hot-rolled anodes – гарячекатані аноди, air enrichment – збага-
чення повітряного дуття.

4. Багатозначні терміни, які мають два чи більше значення в одній галузі. Термін 
level означає рівень, підйом, нівелір. Така багатозначність термінів спричиняє незрозумі-
лість і підміну одного терміна іншим. 

Оскільки технологічний процес включає в себе засоби виробництва, персонал, про-
дукцію, терміни, що позначають технологічні процеси, ці складові можуть бути класифі-
ковані тематично таким чином:

1. Власне процеси:
а) процеси, що відбуваються за участі персоналу (виконання певних дій, операцій) 

– lining – облицювання, manufacture - виготовлення, crushing of fuel – здрібнення палива, 
interrupter hardening – ступінчате гартування;

б) процеси, що відбуваються внаслідок виконання персоналом певних операцій 
(механічні, умовні) або без його участі (хімічні, фізичні) – chemical hardening – хімічне 
тверднення, combustion – горіння, corrosion – корозія, oxidation - окиснення;

2. Матеріали:
а) сировина – nickel – нікель, ore – руда, selenium – селен, soft iron – м’яке залізо;
б) продукція – high-grade steel – високоякісна сталь, ingot – зливок, compound billet 

– складна заготовка;
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3. Інструменти, обладнання та їхні деталі – core – осердя, foundry form – ливарна 
форма, bushing - втулка.

Щодо граматичного складу термінології серед вчених немає єдиної думки. Одні до-
слідники вважають, що іменник є універсальним засобом передачі всіх категорій термі-
нологічних понять (В.А. Гречко, А.В. Крижанівська, Н.С. Ларьков). На думку інших вче-
них, у контексті роль терміна грають слова різних частин мови (В.П. Даниленко, Ollmann 
S.). В.П. Даниленко [3] зазначає, що термінуються такі категорії понять: процеси (явища), 
предмети, властивості, одиниці вимірювання. При цьому ступінь номінативності чоти-
рьох основних частин мови (іменника, прикметника, дієслова та прислівника) різний. 
На думку Є.С. Дружиніної [5: 71-73], ступінь здатності іменника бути найменуванням 
найбільш високий, оскільки він характеризується, по-перше, категоріальним значенням 
предметності, та, по-друге, розподілом власних граматичних категорій. Звідси випливає, 
що іменник володіє абсолютним номінативним значенням. Але набір термінованих по-
нять ширший за семантичні можливості іменника як засобу вираження цих важливих по-
нять. Тому справедливим є включення дієслів, прикметників та прислівників до системи 
термінологічної лексики в якості автономних термінів, які однозначно іменують поняття 
(процеси) певної науки.

Терміни можуть класифікуватися за способом творення. Основними способами тво-
рення термінів у сучасній англійській мові є синтаксичний, семантичний і морфологіч-
ний, а також запозичення з інших мов і галузевих терміносистем [9: 19].

Афіксація – найтиповіший спосіб утворення термінів, що позначають технологічні 
процеси. Найбільш продуктивними суфіксами є: 

-ium - латинський суфікс, широко використовують у хімічній термінології: deuterium 
дейтерій - важкий водень, araericum - америцій;

-ite – coalite - бездимне паливо, pentolite - нова вибухова речовина;
-ize – dieselize - обладнати дизелем, anodize - покривати металевий предмет запо-

біжним шаром; 
-ism – synchronism – синхронізм, ferromagnetism – феромагнетизм;
-er – runner for feeding the metal – ливниковий канал, synchronizer – синхронізатор, 

solidifier - кристалізатор;
-ing – суфікс для утворення іменників, що вказують на дію: handling –керування, до-

гляд за машиною, locking – блокування, slag-forming – шлакоутворення.
Найбільш продуктивними префіксами є:
re- зі значенням знову, заново: reactivation – відновлення, regenerate – регенерувати, 

remelting – переплавка;
over- зі значенням понад, надмірно: overheat – перегрівати, overrate –переоцінювати;
de- надає слову протилежне значення: decolour – знебарвлювати, dehydration – зне-

воднення, deoxidation – розкислення.
en- надає слову значення включення всередину чого-небудь (часто зі значенням роби-

ти): enrichment – збагачення.
inter- зі значенням між, взаємно: interdependence – взаємозалежність, interconnection 

– взаємозв’язок, interaction – взаємодія.
under- зі значенням недостатньо: undercoupling – неповний зв’язок, undervoltage – 

знижена напруга [6: 27].
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На думку В.А. Судовцева [13: 62], лексико-синтаксичний спосіб складає серйозну 
конкуренцію таким традиційним методам, як семантичному та морфологічному, у на-
уково-технічних текстах такі конструкції відносять до числа найбільш уживаних. Тер-
мінологічні сполуки являють собою семантично цілісні сполуки двох чи більше слів, 
пов’язаних за допомогою прийменника або безприйменниковим шляхом. Вони можуть 
бути стійкими словосполученнями або вільними словосполуками.

Т.А. Журавльова [5: 122] зазначає, що номінація не завжди здійснюється словотвор-
чим процесом. Вона може здійснюватися трансформацією існуючого в мові слова чи за-
позиченням лексичної одиниці. Вторинна номінація сприяє формуванню нових одиниць 
позначення та є потужним джерелом поповнення словникового складу мови.

За Р.Ф. Проніною [12: 9], усі терміни за своєю будовою поділяються на: 1) прості 
– admixtures – домішки, bimetal – біметал; 2) складні – flywheel – маховик, arc-furnace 
– електродугова піч; 3) терміни – словосполучення – earth fault – замикання на землю, 
basic lining – лужне футерування.

На думку А.С. Д’якова [4: 98], всі термінологічні одиниці можна поділити на дві 
великі категорії – однокомпонентні та багатокомпонентні. Однокомпонентні терміни 
складаються лише з однієї лексичної одиниці. До складу багатокомпонентних термінів 
входять кілька лексичних одиниць. Причому, терміни у вигляді складних слів вважають 
багатокомпонентними.

Таким чином бачимо, що термінологія є основою наукового дискурсу. Тому правиль-
не розуміння і відповідне відтворення в перекладі термінів, наявних у тексті оригіналу, є 
першою «заповіддю» перекладача наукової літератури. У системах термінів відбивають-
ся всі наукові теорії та гіпотези, всі наукові ідеї. Тому будь-яке викривлення термінології 
в перекладі наукового твору неприпустимо, і призводить до спотворення висловлених у 
ньому ідей. При перекладі термінів найбільше важить точність і послідовність їх ужи-
вання [8: 248]. 

При визначенні шляхів і способів перекладу термінів, що позначають технологічні 
процеси, ми взяли за основу структурну класифікацію (поділ на однокомпонентні термі-
ни та терміни-словосполучення [4: 98]).

Згідно з С.І. Влаховим та С.П. Флоріним [2: 279] основне правило перекладу тер-
мінів – термін перекладається терміном. Перекладач його запозичує – зазвичай з мови 
оригіналу (транскрипція), або «вигадує» свій (калька, неологізм, складений термін), або 
загальномовній одиниці присвоює статус терміна.

В.І. Карабан [7: 60] виділяє такі способи перекладу однокомпонентних термінів: 1) 
використання існуючого українського відповідника: brass - латунь, charge – шихта, pore 
- пори; 2) транскодування (з можливим наступним поясненням або описом): hausmannite 
– гаусманит, pyrolusite – піролюзит; 3) шляхом опису значення, розкриття позначеного 
поняття: stack - середня конічна частина доменної печі.

Т.А. Журавльова [5: 137] зазначає, що з точки зору семантики серед суфіксальних 
термінів значну частину складають іменники, що позначають абстрактні поняття, дію, 
процес, стан, результат дії, пристрій, інструмент, продукт діяльності. Суфіксальні термі-
ни-дієслова слугують головним чином для позначення дії чи процесу.

Технологічні процеси позначаються термінами із суфіксами -ing, -ation/-ion. Такі тер-
міни перекладаються похідними термінами з суфіксами -анн(я)/-інн(я)/-енн(я): sparking 
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– іскріння, inoculation – модифікування, deviation - відхилення; -к(а): addition – присадка, 
smelting – виплавка; описовим способом (шляхом розкриття поняття): drawing - коефі-
цієнт витяжки, bubbling - виділення бульок газу; непохідним терміном-відповідником: 
tempering – відпуск, annealing – відпал.

Правильність перекладу префіксальних термінів значною мірою залежить від пра-
вильного визначення значення префікса та знання узагальненого значення термінів з тим 
чи іншим префіксом (наприклад, за допомогою префікса dis- утворюються терміни зі зна-
ченням, протилежним словотвірній основі, або зі значенням відсутності, позбавленості 
чогось (наприклад, disincentove – придушення стимулу, to disadjust – розрегулюватися) 
та зі значенням розподілу, відокремлення (наприклад, to disarticulate – роз’єднувати). 
Терміни з префіксом dis- перекладаються переважно такими способами: 1) похідними 
термінами з префіксом дис- (дез-, де): disfunction – дисфункція, disclination – дисклінація; 
2) похідними термінами з префіксом не-: disparity – нерівність, disalignment – неспіввіс-
ність; 3) з похідними термінами з префіксом роз-: dissolve – розчиняти [7, с.62].

Р.Ф. Проніна [12: 20-21] виділяє такі способи перекладу складних термінів:
1. Переклад за допомогою українських слів і висловів, що дослівно відтворюють 

слова і словосполучення англійської мови (калькування): self-cooling – самоохоложден-
ня, diffusion alloying - дифузійне легування;

2. Переклад відповідником з використанням родового відмінка, наприклад: melt 
spinning - спінінгування розплаву, accreditation of sample - відбір середньої проби;

3. Переклад відповідником з використанням різноманітних прийменників, на-
приклад: die casting - лиття під тиском, fluid-mold casting - розливання через шлак, 
concentrating smelting - плавка на концентрат;

4. Описовий переклад: переклад одного з членів словосполучення групою поясню-
ючих слів, наприклад: high hardenability steel - сталь з високою здатністю до гарту-
вання, electron bombardment casting - лиття з застосуванням електронно-променевого 
плавлення. 

Зіставляючи англійські терміни з їх еквівалентами в українській мові І.А. Бородян-
ський [1: 12-13] виявив деякі особливості, що використовуються під час перекладу: од-
нокомпонентні терміни можуть перекладатися поєднанням кількох слів: strengthening 
- зміцнююча обробка, stack - щільно займати простір; двокомпонентні або трьохкомпо-
нентні терміни можуть перекладатися одним іменником: case hardening – цементація, 
nitride hardening - азотування; в англійському термінологічному сполученні може бути 
опущене слово, яке необхідно ввести при перекладі українською мовою: spin hardening - 
гартування виробів, що обертаються.

Невелика, але досить важлива частина наукових та технічних термінів утворюєть-
ся на основі особових імен (як правило, прізвищ) – терміни-епоніми. Це або похідні 
терміни (наприклад, darwinism), або термінологічні словосполучення, де прізвище може 
бути як у називному, так і у родовому відмінку (Fresnel zone – зона Френеля) [7: 203-
204]. Означення-прізвище в останніх може перекладатися такими способами: 1) озна-
чення-прізвище подається у постпозиції в родовому відмінку: Chance process - процес 
Чанса, Maier-Mococo process – процес Майера-Мококо; 2) означення-прізвище пода-
ється у постпозиції в орудному відмінку у сполученні з прийменником «за»: Brookfield 
viscosity – в’язкість за Брукфілдом, Frenkel pair – дефект за Френкелем; 3) присвійним 
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прикметником, утвореним від прізвища: bessemer process – бесемерівський процес; 4) 
словосполученням, у якому присутнє слово «метод», «спосіб» тощо: Calmes process – ви-
робництво безшовних труб за методом Колмса, Herman process – цинкування дроту за 
способом Германа; 5) прізвищем-прикладкою: Monel metal – монель-метал; 6) описово 
(з вилученням прізвища): Mannesmann powder process – процес отримання металевих 
порошків шляхом турбулентного продування струменя чавуну. 

Мовленнєва метафора в англійських науково-технічних текстах становить для пере-
кладача більшу складність, оскільки у мові перекладу вона не має усталених переклад-
них відповідників, виступаючи фактично семантичним новоутворенням. В.І. Карабан [7: 
203-204] виділяє три основних способи передачі таких метафоричних слів (в тому числі 
термінів): 1) метафоричним словом, що має такий же або дуже подібний характер об-
разності: strain-ageing – деформаційне старіння, contact cheek – контактна щока, killed 
steel – спокійна сталь; 2) метафоричним словом, що має інший характер образності: 
gooseneck – фурмений рукав, mouth – горловина, pig – чушка, mushroom valve – тарілчас-
тий клапан; 3) неметафоричним словом, що передає тільки денотативний зміст англій-
ського метафоричного слова, а не образність: dust arrest – знепилювання, hopper – лійка, 
pig iron – чавун. 

Технологічні процеси науково-технічних текстах можуть передаватися термінологіч-
ними скороченням. Їхня передача українською мовою може здійснюватись такими спо-
собами: 1) транслітерацією: O.G. process – ОГ-процес, OLP converter process – процес 
ОЛП; 2) транскрибуванням: Al-Dip process – альдіп-процес; 3) експлікацією (описовим 
перекладом): M.V.B. process – процес утворення тонкої окисної плівки занурення в розчин 
хромових солей, E.R.W. process – процес контактного зварювання [15].

Таким чином, ми бачимо, що технологічні процеси науково-технічних текстів пред-
ставлені термінами-іменниками, утвореними афіксальним, лексико-синтаксичним спо-
собами, словоскладанням та вторинною номінацією, що слід брати до уваги при пере-
кладі таких термінів українською. При перекладі технологічних процесів важливо також 
вирізняти прості терміни та терміни-словосполучення (в межах яких слід виділити тер-
міни-епоніми), оскільки вони мають свої особливості перекладу. З цієї ж причини окре-
мо слід розглядати термінологічні скорочення.

Література

1. Бородянский И.А. Методика обучения переводу терминов. – К.: Знание, 1979. – 18 с.
2. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: Международные отноше-

ния, 1980. – 341 с.
3. Даниленко В. П Семантическая структура специального слова и ее лексикографи-

ческое описание. – Свердловск:  Изд. Урал. ун-та, 1991. – 156 с.
4. Д’яков А.С. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – 

К.: КМ Аcademia, 2000. – 218 с.
5. Журавлева Т.А. Особенности терминологической номинации. Монография. – До-

нецк: АОО Торговый дом «Донбасс», 1998. – 253 с.
6. Іващенко О.В. Теорія і практика перекладу. Металургійний цикл. – Алчевськ: 

ДонДТУ, 2007. – 156 с.



424

7. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Навчальне ви-
дання, Ч. 2. Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі, Вінниця: Нова 
книга, 2001. – 324с.

8. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. – К.: Юніверс, 2002. – 280 с.
9. Лебенок В.М., Степанова І.С., Хоменко Н.П. Навчальний посібник з питань пере-

кладу англійської загальнонаукової лексики, фразеологічних сполучень та інших лекси-
ко-семантичних проблем. Частина І. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 125 с.

10. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Изд. 3-е. – М.: Изда-
тельство ЛКИ, 2007. – 256 с.

11. Основи виробничих процесів. Металургійний цикл. Особливості перекладу ан-
глійського тексту металургійної тематики українською мовою / Осадченко К.І., Луценко 
В.О., Барков М.М., Бесєдін А.І. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 114 с.

12. Пронина Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы. – М.: Высш. 
школа, 1986. – 175 с.

13. Судовцев В.А. Научно-техническая информация и перевод. М.: Высш. школа, 
1989. – 232 с.

14. Щеглова Т.Є. Термінологічні словосполучення зі складним ад’єктивом: струк-
турно-семантичний та когнітивний аспекти (на матеріалі підмови будівництва) Автореф. 
Дис. … канд. філ. наук. – Дніпропетровськ, 2007. – 19 с.

15. Секрет І.В., Ярема І.А. Cкорочення лексем як механізм словотворення в англій-
ській комп’ютерній термінології: http://www.confcontact.com/2009fil/2_sekret.htm



425

УДК 372.882
Пушенова Э.Е.

(Алматы, Казахстан)

КуЛЬтуроЛогичеСКий аСпеКт
 в преподавании ЛитературЫ 

в Современной ШКоЛе КаЗахСтана

Стаття присвячена культурологічному аспекту викладання літератури у сучасній 
школі. Розглядається його значення у формуванні культурологічної компетенції, станов-
ленні особистості учня як носія і творця культури.
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освіти, література, культура і духовні цінності.

Статья посвящена культурологическому аспекту преподавания литературы в со-
временной школе. Рассматривается его значение в формировании культурологической 
компетенции, становлении личности учащегося как носителя и творца культуры.

Ключевые слова: культурологический аспект, культурологическая компетенция, гу-
манизация образования, литература, культура и духовные ценности.

The article is devoted to the cultural aspects of teaching literature in the modern school. It 
also сonsiders its importance in shaping culturogical competence, establishing student identity 
as the bearer and creator of culture

Key words: cultural aspect, cultural competence, humane education, literature, culture 
and spiritual values.

На современном этапе развития общества резко возрастает культурообразующая 
функция образования. По мнению А.А. Миролюбова, Е.И Пассова, В.В. Сафоновой, 
П.В. Сысоева, одним из ведущих принципов воспитания становится принцип культу-
росообразности,  предполагающий, что воспитание основывается на общечеловеческих 
ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и 
региональными традициями, не противоречащими общечеловеческим ценностям [1:11]. 

В современной научной литературе встречается более 250 определений культуры.
Драч Г.В. с соавторами [2:78], раскрывая значение слова “культура”, говорит, что это 

слово является одним из наиболее употребляемых в современном языке. Многообразие 
обыденного словоупотребления перекликается со множественностью научных опреде-
лений и свидетельствует прежде всего о многообразии самого феномена Культуры. 

Из работы Кармина А.С. следует [3:112], что слово “культура” стало употребляться 
в качестве научного термина в историко-философской литературе европейских стран со 
второй половины XVIII века – “века Просвещения”. Одной из важнейших тем, волновав-
©  Пушенова Э.Е., 2011
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ших европейскую общественную мысль в этот период, была “сущность” или “природа” 
человека. В сознании современного человека “культура” существует как собирательный 
образ, который объединяет в себе искусство, религию, науку и т.д. 

Как указано в работе Багдасарьяна Н.Г. [4:97], культура исторически сформирова-
лась, в конечном счете, как способ духовного освоения действительности. Главная функ-
ция культуры - сохранять и воспроизводить совокупный духовный опыт человечества, 
передавать его другим поколениям и обогащать его. 

Словесная природа литературного произведения обуславливает движение читате-
ля от слова к культуре. При последовательной и поступательной системе погружения 
в культуру литературного произведения ученики входят на уровень диалога с его соз-
дателем, с современниками писателя, с литературными героями, критиками, а также с 
читателями разных поколений и эпох.   

Культурологическое образование является одним из приоритетных направлений в 
модернизации  школы. Утверждение культурологического  аспекта в современной школе 
обусловлено рядом причин:

отход общего среднего образования от «знаниецентризма» к школе культуросообраз-
ной, где ценности духовной и материальной культуры представлены наиболее целостно; 
усиливается значимость литературы и русского языка в формировании национального, 
личностного самосознания, духовной культуры русского народа;

культурологический  аспект обучения – аспект реализации одного из компонентов 
содержания образования – национально-регионального;

все большее признание получает принцип коммуникативности, поиска путей опре-
деления текстового материала, на основе которого возможно и развитие литературной 
речи учащихся; широкое включение сведений о культуре русского народа является хоро-
шей основой для формирования коммуникативной культуры личности.

Культурологический аспект является одним из важнейших в реализации проектов 
гуманизации  образования. Сегодня культура начинает рассматриваться как первичное в 
деятельности и системе характеристик современного человека. Она выступает, с одной 
стороны, эффективным фактором созидания и совершенствования нашего многогран-
ного мира, а с другой - пробуждает в человеке личность, то есть является инструментом 
его самопознания и самоизменения. Культура всегда направлена на обретение человеком 
смысла жизни. 

Гуманитарные предметы  вносят свою лепту в формирование культурной модели 
личности ученика, под которым следует понимать определенный тип вхождения ученика 
в культуру, силу и слабость его культурных реакций, меру его активности в общении с 
ней, его внутреннюю позицию к высшим символическим и интеллектуальным формам 
культуры. 

В ходе современных процессов разрушились прежде всего основы общественного 
сознания. Кризис ценностей, мировоззренческая дезориентация лишают растущее по-
коление возможности сформировать прочный личностный фундамент, обрести высокий 
уровень самосознания как движущей силы самосозидания человека. Все это требует от 
каждого учебного предмета духовно-личностной направленности, когда высшей целью 
своей работы учитель видит не только сумму знаний, но и созидание культурно-нрав-
ственного и гражданского фундамента личности ученика. 
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Роль учителя литературы в формировании ценностных ориентаций учащихся в по-
знании мира и человека является определяющей. 

Литература  занимает особое место в ряду учебных предметов  сопричастных с куль-
турой. Она не только знакомит обучающихся с культурой стран изучаемого  произведе-
ния, но путем сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, дает пред-
ставление о нравственных ценностях, содействует воспитанию школьников в контексте 
«диалога культур»,   формирует  культуру восприятия художественного  произведения. 

Художественные произведения содержат в себе определенный культурный компо-
нент, позволяющий приобщить учащихся к материальным и духовным реалиям отече-
ственной и мировой культуры. Культурные компоненты рассматриваются в контексте 
художественной системы произведения. Духовные ценности всегда являлись движущей 
силой творческой мысли художников слова. Ядром анализа произведения в школе долж-
но стать авторское видение мира и его эмоционально-ценностное отношение к этому 
миру, то есть его миропереживание. Ценностный срез произведения позволяет открыть 
учащимся мир истинных и мнимых ценностей, подлинных идеалов и высших символов, 
ключевых смыслов и значений, которые послужат им жизненными ориентирами. Кроме 
того, «художественный текст, словно собирающая линза, фокусирует в себе культурную 
информацию, накопленную в прошедших веках» [5:38].

Основным предназначением литературы как учебного предмета является гумани-
зация картины мира и толкование системы ценностей культуры. Это способствует ста-
новлению ценностного мироосвоения учащихся, выбору гуманистических ценностных 
ориентации в поисках смысла жизни. 

Культурологический аспект преподавания обеспечивает создание открытого образо-
вательного пространства, предполагающего личностное развитие каждого, способность 
критически воспринимать происходящее, совершенствование творческих способностей 
и возможностей обучаемых, их свободу в выборе перспектив личностного роста, связано 
с приобщением к культуре в широком понимании, что возможно  через литературное 
развитие личности.

Как известно, современная культура полифонична. В соответствии с этим перед 
нами стоит задача – формирование личности, признающей ценности и позитивное значе-
ние русской культуры и принимающей культурное многообразие мира. Таким образом, 
литературное образование, с одной стороны, должно создать условия для формирования 
культурной идентичности учащегося. С другой,- развить у учащегося качества и умения, 
необходимые для взаимодействия в поликультурном пространстве современного мира

Современная  школьная программа по литературе в школах  Казахстана для  5-9 клас-
сов дает возможность посмотреть на героя художественного произведения в контексте 
культуры, национального менталитета.

Основной проблемой программы для 5-го класса является проблема фольклоризма, 
взаимодействия фольклора и литературы, они постепенно постигают раз ные художе-
ственные миры фольклора и литературы, осознают их специфику, знакомятся с обрядо-
вой и календарной поэзией, с различными жанрами фольклора. Таким образом, учащи-
еся знакомятся с традиционными ценностями, нормами, обычаями как своеобразным 
«ядром» русской культуры;



428

учебная программа для 6-го класса преемственно связана с программой по литера-
туре для 5-го класса и продолжает формирование углубленного представления об осо-
бенностях художественной литературы как искусства слова. Учащимся предлага ется 
использовать уже приобретенные знания и умения для сопоставительного изучения 
мифологии разных народов и литературных произведений, использующих мифологию.

В 6–м классе учащиеся познают художественный мир литературного произведения  
через сопоставительное изучение мифологии разных народов и литературных произве-
дений, использующих мифологию; “открывают “для себя  мир библейской и славянской  
мифологии;  учатся строить диалог с культурой на материале диалога русской и антич-
ной литератур. Литературный текст представляется как образное отражение националь-
ной реальности: «от реальности быта до реальности исторического развития» [6:167]

Программа по литературе для 7-го класса имеет подзаголовок «Мир художественной 
литературы», она  концептуально завершает  триединый цикл по литературе «Русская 
словесность». Если в 5 и 6-хклассах литературные тексты рассматривались в их соот-
ношении с текстами фольклорными, мифологическими, то в 7-м классе большое внима-
ние уделено изучению литературного характера и средствам его воплощения, учащиеся 
получают возможность проанализировать особенности поведения людей в различные 
культурно–исторические эпохи;

в 8–м классе учащиеся «открывают» просветительский и романтический тип куль-
туры;

в 9–м – культуру ХХ века и включаются в диалог культур. Основное внимание уча-
щихся уделяется рассмотрению искусства, как способа осуществления диалога между 
людьми, культурами, эпохами.

 Знакомство с ними обогащает и расширяет  мировоззрение учащихся, позволяет 
понять красоту и уникальность культуры разных народов, приобщает к их ключевым 
ценностям. Национальная картина мира была бы не полной без знаний о религиозной 
культуре. Понимание духовной жизни народа, объяснение рожденных в ней слов и об-
разов-символов возможно лишь при знании ключевых текстов, составляющих данную 
культуру. Для русской культуры таким ключевым текстом является Библия, а также жи-
тия святых. Введение в программу библейских легенд, притч и древнерусских житий 
позволило значительно расширить культурный горизонт современных  школьников. 

 Вечная и стержневая тема русской и современной литературы – осмысление сущ-
ности  человека через его отношение к природе, земле, вселенной, культуре, проповедует 
идеалы гуманизма, связывает  реальность общественного бытия с разными социальны-
ми проблемами. Как никакая другая формирует у учащихся корневую основу нравствен-
ности, позволяет приблизиться к истокам нашей духовной колыбели, приобщает к мыс-
лям о вечном, обогащает область ценностных знаний, дает представление о современной 
картине мира и национальных образах мира. 

Благодаря новой программе у учащихся появляется возможность рассмотреть по-
ставленные проблемы глазами двух культур –естественнонаучной и гуманитарной.

Взаимосвязь данных культур отражена в курсе русской словесности за 7 класс в та-
ких разделах, как «Человек и мир природы», «Образы флоры и фауны в литературе», 
«Пейзаж в художественном тексте».

Еще писатель С. Залыгин предлагал начать занятия в школе со смешанных уроков 



429

русской литературы и природоведения: «тогда родится цельное впечатление, проклю-
нутся в душе ростки любви, добра, ответственности за все живое. За жизнь, которая не-
делима на биологию, зоологию, литературу, эстетику, и в этой неделимости, цельности 
- весь ее сокровенный смысл» [7:171].

Культурологический аспект преподавания литературы в школе способствует обогаще-
нию духовного мира и становлению гуманистического мировоззрения учащихся, если:

-изучение художественного своеобразия произведений рассматривается как отраже-
ние особенностей национальной культуры; 

- анализ произведений русской классики ведется с учетом постижения доминантных 
образов - национальной картины мира и духовных ценностей ее народа; 

- характер героя произведения рассматривается с учетом его мировидения и миро-
чувствования, отношения к духовным ценностям культуры; 

- изучение национального пейзажа направлено в русло постижения его как ценности 
культуры; (7класс)

- анализ произведений философской прозы о «человеке ~ природе -земле» строится в 
средних классах на осмыслении нравственных проблем произведений (7 класс)

- изучение библейских легенд построено на осмыслении мифологической картины 
мира, ключевых символов и ценностей христианской культуры, имеющих общечелове-
ческое значение. (5-6 класс)

Мы считаем, что культурологический подход в преподавании литературы  способ-
ствует становлению духовно-нравственной личности, а для этого ребенку необходимо:

 1) оценить богатство культурного наследия русского народа;
2) осознать свою причастность к культурным ценностям соотечественников;
3) сформировать убежденность в том, что русский «язык есть самая живая, самая 

обильная и самая прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколе-
ния в одно великое историческое, живое целое» (К.Д.Ушинский) [8:52];

4) приобрести опыт духовно-творческой личности, способной научиться ориентиро-
ваться в современном культурном пространстве.

Это является основой формирования культурологической компетенции, позволяю-
щей осознать язык  и литературу как форму выражения национальной культуры.

Таким образом, в рамках культурологического подхода на современном этапе мы 
рассматриваем  образование как важнейший компонент культуры и основной канал для 
ее передачи подрастающему поколению; видим  в образовании не только средство на-
копления знаний и формирования  необходимых навыков у учащихся, но и предусматри-
ваем достижение более высокой цели – становление личности растущего человека как 
носителя и творца культуры.
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оСоБЛивоСті виКориСтаннЯ піСенного матеріаЛу 
на уроКах ангЛійСЬКої мови

Стаття присвячена проблемі використання англійських пісень у загальноосвітніх 
навчальних закладах для вдосконалення фонетичних, лексичних, граматичних навичок. 
Перелічуються методичні переваги використання пісенного матеріалу, пропонується 
стратегія роботи над піснею.

Ключові слова: пісня, етапи роботи, граматичні навички, методичні переваги.
Статья посвящена проблеме использования английских песен на уроках в общеобра-

зовательных учебных заведениях для усовершенствования фонетических, лексических, 
грамматических навыков. Перечислены методические преимущества использования пе-
сенного материала, предлагается стратегия работы над песней.

Ключевые слова: песня, этапы работы, грамматические навыки, методические 
преимущества.

The article is devoted to the problem of using the English songs at schools for improving 
the phonetic, lexical and grammatical skills. The methodical advantades of using songs are 
singled out, the strategy of work at the song is suggested.

Key words: song, the stages of work, grammatical skills, methodical advantages.

Ідея використання засобів емоційного впливу (художньої прози, поезії, пісень, му-
зики, живопису, художньої фотографії) під час навчання іноземним мовам – не нова. Її 
появі сприяла необхідність впровадження в практику навчання матеріалів, які б не лише 
забезпечували оволодіння іноземною мовою, а й формували естетичний смак учнів. У 
даний час відбір навчальних матеріалів усе частіше будується не тільки на лінгвістич-
ному, а й на культурологічному, комунікативному, особистісному підході, що дозволяє 
використовувати цінні в культурному плані іншомовні автентичні матеріали.
©   Копач О.О., 2011
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Для того, щоб зробити навчання емоційно насиченим, у багатьох навчальних закла-
дах використовується оригінальний або спеціально створений для навчальних цілей му-
зичний і пісенний матеріал. До недавнього часу традиційні форми роботи з піснями та 
віршами у навчанні іноземної мови в основному зводилися до прослуховування, читання 
і перекладу, аналізу, заучування напам’ять і відтворення.Протягом останніх десятиліть 
почали з’являтися нові підходи до роботи з віршованим і пісенним матеріалом. Суть їх 
полягає у тому, щоб використовувати художні твори як засіб навчання, вираження сво-
їх власних думок, ґрунтуючись на власному життєвому досвіді. Звичайно, самі по собі 
пісні й вірші можуть застосовуватися для формування фонетичних, лексичних, грама-
тичних навичок. Однак ще більш цінними вони можуть бути у тому випадку, якщо їх 
використовувати творчо, для подолання відстані між задоволенням слухати (співати) і 
комунікативним використанням мови. 

 Питанням використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови займались 
такі відомі дослідники як Антонюк Н.А., Гуревич О.В., Гурська Т.М., Стєпанов О.М., 
Карпенко О.О., Комаров Ю.А., Метьолкіна О.Б.,  Михайлова Є.А., Нікітенко З.Н., Осія-
нова О.М., Сінченко Г.І., Стом О.Ю. та інші. 

Метою даної статті є вивчення особливостей використання пісенного матеріалу при 
навчанні граматиці англійської мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Відомо, що комплексне вирішення практичних, освітніх, виховних і розвиваючих 
задач навчання можливе за умови дії не лише на свідомість учнів, а й проникнення в їх 
емоційну сферу. 

Одним з найбільш ефективних способів впливу на почуття й емоції школярів є музи-
ка, що є “сильним психічним збудником, який проникає в приховані глибини свідомості” 
[1: 6]. Відомий педагог Ян Амос Коменський писав, що той, хто не знає музики, упо-
дібнюється до того, що не знає грамоти.  У школах Стародавньої Греції багато текстів 
розучували співом, а в початковій школі Індії азбуку і арифметику вивчають співом і за-
раз.узика і спів можуть надати неоціненну допомогу у вивченні іноземної мови у школі. 

Сформулюємо методичні переваги використання пісень у навчанні іноземної мови: 
 пісні як один з видів мовного спілкування є засобом міцнішого засвоєння і розши-

рення лексичного запасу, тому що містять нові слова й вислови. У піснях вже знайома 
лексика зустрічається в новому контекстуальному оточенні, що допомагає її активізації. 
У пісні часто зустрічаються власні імена, географічні назви, реалії країни досліджуваної 
мови, поетичні слова. Це сприяє розвитку у школярів відчуття мови, знання її стилістич-
них особливостей; 

– у піснях краще засвоюються і активізуються граматичні конструкції. У деяких кра-
їнах видають пісні для навчання найбільш поширеним конструкціям. Вони написані в 
сучасному ритмі, супроводжуються текстом із пояснювальними коментарями, а також 
завданнями (мета яких – перевірка розуміння та обговорення змісту); 

– пісні сприяють вдосконаленню навичок іншомовної вимови, розвитку музично-
го слуху. Встановлено, що слухова увага і слуховий контроль знаходяться в тісному 
взаємозв’язку з розвитком апарату артикуляції. Розучування і виконання коротких, не-
складних за мелодією пісень з частими повторами допомагають закріпити правильну 
артикуляцію і вимову звуків, правила фразового наголосу, особливості ритму тощо; 
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 пісні сприяють естетичному вихованню учнів, згуртуванню колективу, більш повно-
му розкриттю творчих здібностей кожного. Завдяки музиці на уроці створюється спри-
ятливий психологічний клімат, знижується психологічне навантаження, активізується 
мовна діяльність, підвищується емоційний тонус, підтримується інтерес до вивчення 
іноземної мови; 

 пісні та інші музичні твори стимулюють монологічні й діалогічні висловлювання, 
служать основою розвитку мовної діяльності школярів, сприяють розвитку як підготов-
леного, так і непідготовленого мовлення [2: 14–15]. 

На уроці іноземної мови пісні найчастіше використовуються: 
1) для фонетичної зарядки на початковому етапі уроку; 
2) для закріплення лексичного і граматичного матерiалу; 
3) як стимул для розвитку мовних навичок і вмінь; 
4) як свого роду релаксація в середині або в кінці уроку, коли діти втомилися і їм по-

трібна розрядка, що знімає напругу і відновлює їх працездатність [3: 6]. 
 Стимулом для розмов і дискусій можуть стати сучасні, популярні серед молоді пісні. 

Можна запропонувати самим учням принести їх на урок у записі. Бажано, щоб пісні були 
цікаві за змістом і стимулювали дітей до подальшого обговорення, висловлення свого 
ставлення до пісні, її змісту і виконання.  Політичні пісні можуть викликати розмову про 
міжнародну ситуацію, про соціальні проблеми суспільства; ліричні пісні є приводом для 
розмови про взаємини людей. 

Методика використання кожної пісні передбачає попереднє введення, активізацію та 
закріплення лексико-граматичного матеріалу використаних пісень. 

  Послідовність роботи над піснею:
– коротке вступне слово про пісню (її характер, стиль, особливості музичного супро-

воду, історія створення і т.д.), установка на перше сприйняття пісні; 
– перше музичне представлення пісні; ознайомлення з музичною    стороною пісні: 

особливостями мелодії, ритму, поділу на музичні фрази;
– перевірка розуміння змісту пісні (дослівний переклад змісту загальними зусилля-

ми учнів під керівництвом вчителя). У більш розвинених у мовному відношенні групах 
корисно звертати увагу учнів на способи вираження тієї чи іншої думки засобами іно-
земної мови; 

– фонетичне опрацювання тесту пісні. На початковому етапі навчання іноземної 
мови доцільно використовувати в таких цілях спосіб імітації;

– повторне прослуховування пісні; роботу на даному етапі краще проводити з опо-
рою на текст;

– читання тексту пісні з подальшим опрацюванням звуків та інтонації, всю роботу 
доцільно проводити з опорою на текст; 

– вивчення мелодії в процесі спільного виконання пісні, з використанням фонограми, 
а також під її акомпанемент [4: 38]. 

  Протягом наступних двох-трьох уроків достатньо повторити пісню один-два рази, 
щоб її слова запам’яталися надовго. У пам’яті учнів закріплюються необхідні для мов-
лення словосполучення та граматичні структури. 

При введенні нового граматичного матеріалу учні легко впізнають вже вивчені струк-
тури, що значно полегшує закріплення нового матеріалу і використання його у відповід-
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них мовних ситуаціях. У подальшому кожна із  запропонованих пісень може бути ви-
користана як ефективний засіб закріплення і повторення нового граматичного матеріалу. 

На уроках у початкових класах широко використовують навчальні пісні при вивченні 
окремих  граматичних структур (“I am going”, “Lazy Marry”).

Для середніх та старших класів краще запропонувати автентичні пісні, оскільки вони 
є національно-культурним компонентом змісту навчання іноземної мови (“The logical 
song”, “Don’t speak”, “A new day has come”, “Shape of my heart”, “Behind the blue eyes”).

Існує два шляхи вивчення пісні. Перший шлях – це виписати слова, розібрати син-
таксис та граматику, перевірити використаний словник і, нарешті, спробувати проаналі-
зувати зміст пісні. Коли кожен учень цілком зрозуміє зміст віршу, учитель вмикає пісню 
й учні співають її вголос, щоб практикуватися у вимові. 

  Інший метод дозволяє учням відкривати деякі вірші самостійно. Це робиться шля-
хом переписування тексту пісні з пропущеними словами. У такий спосіб аудіювання 
досягає своєї мети, тому що учні змушені уважно слухати пісню, щоб знайти ці слова 
в тексті. Виявилося, що учням дуже подобається таке завдання. Коли вони не можуть 
з’ясувати, яке слово вимовляється на місці пропуску, то наполягають на повторному 
прослуховуванні доти, доки не зрозуміють усі наявні в тексті слова. Вправа “Заповни 
пропуски” є гарною можливістю вчити нові слова у контексті (дієслівникові фрази, іді-
оматичні вирази), а також деякі знайомі та сленгові слова, якими потрібно обережно 
користуватися у повсякденному мовленні. 

У розтягуванні пропусків є певна стратегія. Залежно від граматичного змісту пісні 
пропуски розташовуються або на місці іменників, або дієслів, або прислівника, або при-
кметника. Отже, учні знають, які частини мови вони шукають. 

Таким чином, використання пісень мовою, що вивчається, є дуже актуальним серед 
учнів загальноосвітньої школи з ряду причин. По-перше, це дає змогу учням з самого 
початку долучитися до культури країни, мова якої вивчається. А на початковому етапі та-
кий метод буде найбільш ефективним, оскільки, діти, на думку психологів, особливо чут-
ливі і сприйнятливі до чужої культури. По-друге, при роботі з піснями (цим своєрідним 
лінгвокраїнознавчим матеріалом) створюється гарна передумова для всебічного розви-
тку особистості учня, оскільки спеціально відібрані пісні стимулюють образне мислення 
і формують хороший смак. Цьому сприяє, зокрема, й досить високий вроджений рівень 
музичних здібностей більшості дітей [5: 208]. 
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преподавание БеЛоруССКого ЯЗЫКа КаК иноСтранного. 
иСториЯ и СовременноСтЬ

Стаття присвячена лінгвістичним і методичним проблемам викладання білоруської 
мови як іноземної у сучасних умовах. Дається стисла характеристика наявних підручни-
ків по викладанню білоруської мови як іноземної.

Ключові слова: комунікативна компетенція, лексичний і граматичний мінімум, кон-
тингент учнів.

Статья посвящена лингвистическим и методическим проблемам преподавания бе-
лорусского языка как иностранного в современных условиях. Дается краткая характе-
ристика имеющихся учебников по белорусскому языку как иностранному.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, лексический и грамматический 
минимум, контингент учащихся.

This article deals with linguistic and methodological issues of teaching Belarusian as a 
foreign language in modern conditions. Short summary of existing manuals of Belarusian as 
a foreign language.

Key words: communicative competence, lexical and grammar minimum, group of students.

Преподавание белорусского языка как иностранного является совсем новым направ-
лением лингвистического образования Беларуси. Одним из первых опытов создания по-
собий по белорусскому языку для иностранных учащихся явился учебник в 2-х томах 
В.Пашкевич, вышедший в Торонто (Канада) в 1974г.[1] Издание предназначалось для 
англоязычных детей эмигрантов-белорусов, канадское правительство поддержало этот 
проект и выступило одним из спонсоров. Пособие представляло собой одновременно 
и учебник, и методическое руководство для преподавателя. В него входили также бе-
лорусско-английский и англо-белорусский словари. Учащиеся могли овладеть базовым 
лексическим и грамматическим минимумом. Пособие состояло из шести тематических 
модулей «кругоў», которые включали в себя лексический текстовый материал, грамма-
тические правила, лексико-грамматические и коммуникационные упражнения. Учебник 
базировался на грамматике Бронислава Тарашкевича, которая не отражает современное 
©  Борисенко О.В., 2011
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состояние белорусского языка. Сегодня данное пособие представляет интерес узкому 
кругу специалистов-филологов.  

С момента обретения независимости в 1992 году Беларусь активно включилась в 
диалог культур, который невозможен без изучения языков носителей этих культур. Бело-
русский язык как государственный язык независимого государства начал вызывать все 
больший интерес в мире. Представители самых разных стран сегодня приезжают в Бе-
ларусь изучать белорусский язык. В учебных заведениях России, Украины, Азербайд-
жана, Польши, Литвы, Венгрии, Чехии, Словакии, Сербии, Испании, США существуют 
группы студентов, которым преподается белорусский язык, литература и культура. Такая 
практика требует соответствующего методического обеспечения. В Европе установилась 
культурологическая концепция образования, которая требует обучение иностранным 
языкам проводит в контексте диалога культур. Таким образом, сегодня востребованы 
принципиально новые учебно-методические комплекса, объединяющие три аспекта: 
лингвистический, филологический и культурологический.

На сегодняшний день уже создана определенная  учебно-методическая база для 
изучения белорусского языка как иностранного. Можно назвать некоторые пособия: 
Аляксандраў С. Мыцык Г. “Гавары са мной па-беларуску” [2]; Л.І Сямешка і інш. “Гаво-
рым па беларуску. Вучэбны дапаможнік па беларускай мове для замежных навучэнцаў”[3] 
Рамза Т.Р. “Беларуская мова? З задавальненнем! Для замежных навучэнцаў” [4]

Безусловно, что методика преподавания белорусского языка как иностранного корен-
ным образом отличается от методики преподавания белорусского как родного. Высокий 
уровень владения белорусским языком может быть обеспечен при условии специфич-
ной последовательности подачи грамматического материала, при сохранении принципа 
интерактивности и коммуникационной мотивации, лингвокультурологическое взаимо-
действие в процессе обучения белорусскому как иностранному предполагает наличие 
определенных культурологических знаний.  

 Отправным пунктом при составлении программ и учебно-методических пособий 
по белорусскому языку как иностранному является определение контингента учащих-
ся. Большую группу составляют взрослые люди, которые изучали белорусский язык в 
школе, проживают на территории Беларуси, но активно не пользовались белорусским 
языком в повседневной жизни и профессиональной деятельности. В определенный мо-
мент они почувствовали необходимость в возобновлении утраченных навыков белорус-
скоязычной коммуникации. Вторую группу составляют иностранные студенты высших 
учебных заведений Беларуси, для которых изучение белорусского языка является обяза-
тельным предметом. Третья группа – это поколения белорусов, которые по тех или иных 
причинах оказались за пределами Родины и решили восстановить связь с Отечеством на 
языковом уровне в том числе. Четвертая группа – это иностранные специалисты (фило-
логи-слависты, политологи, дипломаты), для которых владение определенными видами 
белорусской речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) является 
обязательным требованием профессии. Из вышеперечисленного вытекает общее – бе-
лорусский язык как иностранный изучают, как правило, взрослые учащиеся. Однако 
при этом, естественно, каждая группа имеет разные цели овладения белорусскоязычной 
коммуникацией. Каждая из групп владеет разными языками в качестве родных. Таким 
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образом, дл каждого контингента студентов должна быть выработана своя методическая 
система.

Необходимо затронуть еще одно жизненное обстоятельство, тесно связанное со 
спецификой преподавания белорусского языка как иностранного,– это билингвизм, или 
практическое отсутствие белорусскоязычной среды в столице и областных центрах Бела-
руси. Таким образом, мотивация, которая основывается на бытовой белорусскоязычной 
коммуникации, практически отсутствует. Остается важным и мотивированным межкуль-
турный диалог, взаимопонимание в более широком смысле, а в белорусской ситуации 
часто самопонимание, самопознание.

Социокультурный аспект очень важен для любого иноязычного образования, но в 
случае с белорусским языком этот аспект выходит на первое место. Каждая контакти-
рующая сторона получает социокультурный статус субъекта, на этом основано его вер-
бальное и невербальное поведение. 

Все эти знания необходимы для сознательного овладения единицами белорусского 
языка, используются в качестве развивающего и воспитательного элемента, расширяют 
лингвистические горизонты учащихся. В результате такого подхода белорусская нацио-
нальная культура постигается через язык и сам язык изучается через культуру.   

  При создании научного и учебно-методического комплекса для преподавания бело-
русского языка как иностранного необходимо придерживаться сознательно-коммуника-
тивного метода, основанного на идеях развивающего обучения. Пособия должны быть 
направлены не только на практическое овладение белорусским языком иностранными 
гражданами, но и на понимание ментальности белорусского народа, его культуру по 
средствам языка в доступной для иностранных учащихся форме.  
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Стаття присвячена розгляду інноваційних технологій, спрямованих на покращення 

якості іншомовної мовної підготовки студентів технічного вузу. Аналізується ефек-
тивність використання проблемного підходу у процесі навчання іноземній мові.

Ключові слова: Болонський процес, інноваційні технології, проблемний підхід до ви-
вчення іноземної мови.

 Статья посвящена рассмотрению инновационных технологий, направленных на 
улучшение качества иноязычной языковой подготовки студентов технического вуза. 
Анализируется эффективность использования проблемного подхода в процессе обуче-
ния иностранному языку.

Ключевые слова: Болонский процесс; инновационные технологии; проблемный под-
ход к обучению иностранному языку.

The article deals with the problem of innovative techniques aimed at foreign language 
learning improvement among technical university students. The efficiency of problem-based 
approach in teaching a foreign language is analyzed. 

Key words: Bologna process; innovative techniques; problem-based approach in teaching 
a foreign language.

В настоящее время наблюдается тенденция усиления профессиональных функций 
будущих инженеров, ориентированных на самостоятельность и ответственность, способ-
ных идентифицировать собственные профессиональные и образовательные потребности 
в условиях инновационных экономических преобразований. Присоединение России к 
Болонскому процессу делает необходимым соответствие требований национальной си-
стемы образования международным стандартам, а также обеспечение международного 
признания ее деятельности: высокое качество подготовки специалистов, реальное при-
знание российских дипломов, степеней и квалификаций на международном рынке труда 
и образовательных услуг. Все это влечет изменения в образовательном процессе:

- внедрение многоуровневой системы обучения: бакалаврат (240 ESTS), магистрату-
ра (120 ESTS), аспирантура, PhD – не менее трех лет (180 ESTS);

- передох к использованию ESTS (European Credit Transfer System) – система акаде-
мических кредитов, предусматривающая изменение и сравнение учебных достижений 
студентов в условных единицах с целью их перезачета в различных учебных заведениях;

- введение инструмента прозрачности и сопоставимости документов о высшем об-
разовании – Diploma Supplement (приложение включает в себя восемь разделов, описы-
вающих характер, уровень, объем и содержание обучения, завершенного выпускником. 
©  Куимова М.В., Кобзева Н.А., 2011
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Информация в приложении приводится на национальном и одном из распространенных 
европейских языков);

- тенденции к стабильному росту мобильности студентов и улучшению качества об-
разования по программам академических обменов;

- обеспечение релевантности степеней «бакалавр/магистр/доктор» требованиям 
рынка труда, расширение возможностей трудоустройства выпускников вузов за счет пар-
тнерских отношений вузов с работодателями [1].

Бесспорно, современное высшее образование направлено на улучшение качества 
профессиональной подготовки своих выпускников, развитие их мобильности и конку-
рентоспособности. Таким образом, инновационные технологии в подготовки специали-
стов нацелены на: 

- глубокие знания и критическую осведомленность о передовых знаниях и достиже-
ниях в области специализации;

- способность идентифицировать, находить и получать необходимые данные;
- способность решать задачи в области своей специальности;
- развитие таких качеств как: толерантность, космополитизм, гуманность, креатив-

ность, экологичность, справедливость [2, 3, 4, 5].
На современном этапе развития профессионального вузовского образования проис-

ходит внедрение в практику обучения новых средств и технологий, одним из которых 
является проблемное обучение. 

Проблемное обучение предполагает реализацию принципа проблемности:
a) в содержании учебного материал;
b) в процессе его развертывания в учебной деятельности [4, 6, 7]. 
Иными словами проблемный подход предполагает следующую цепочку действий: 
- анализ проблемной ситуации;
- постановка проблемы;
- поиск недостающей информации и выдвижение гипотез;
- проверка гипотез и получение нового знания;
- перевод проблемы в задачу (задачи) – поиск способа решения;
- решение;
- проверка решения;
- доказательство правильности решения [4, 5, 7].
Основными формами проблемного обучения являются:
- проблемное изложение материала;
- частично-поисковая деятельность;
- самостоятельная исследовательская деятельность [4, 6, 7, 8].
При создании проблемных ситуаций в процессе преподавания иностранного языка 

следует учитывать следующие особенности:
1) ситуации должны быть основаны на решении проблемно-коммуникативных задач;
2) при разработке проблемных задач преподавателю следует учитывать коммуника-

тивные возможности студентов; 
3) преподаватель должен быть готов грамотно «управлять» процессом разрешения 

проблемных ситуаций [5, 6, 7].
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Проблемные ситуации могут создаваться на основе включения проблемы на пути до-
стижения цели и варьирования количества неизвестных компонентов, что и определяет 
степень проблемности:

- обучающиеся получают всю необходимую информацию;
- обучающиеся получают не всю необходимую информацию, необходимы дополни-

тельный анализ, сбор недостающих данных (самостоятельно или с помощью препода-
вателя);

- обучающимся выдается минимальная информация. Кроме сбора дополнительной 
информации для решения задачи, от студентов требуется профессиональные знания, 
мышление [6].

Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправленное привле-
чение студентов к решению учебных проблем и проблемных познавательных задач, в 
процессе которого они должны активно усваивать новые знания, приобретать навыки и 
умения в самостоятельном формировании задач (проблемы) исходя из реальных усло-
вий.

На основании вышеизложенного можно отметить, что использование проблемных 
задач в процессе преподавания иностранного языка в техническом вузе оправдано, так 
как позволяет обеспечить овладение студентами профессиональными и коммуникатив-
ными компетенциями: постановкой и решением задач, проблемных ситуаций; развивает 
исследовательскую деятельность; способствует развитию таких важных качеств буду-
щих инженеров как: коммуникативность, ответственность за принятие решения, иници-
ативность, умение работать индивидуально и в команде.
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Кшановський О.Ч.

(Київ, Україна)

СиСтема морфоЛогічного типу  
та виКЛаданнЯ перСЬКої мови уКраїномовним учнЯм

Проведений аналіз матеріалу сучасної перської мови щодо лінгвістичних рис певного 
морфологічного типу виявив більше двадцяти різнорівневих ознак, пов’язаних з аглюти-
нативною технікою зв’язку морфем у складі словоформи. Це дозволяє визначити сучас-
ну перську мову як мову аглютинативного морфологічного типу.

Ключові слова: сучасна перська мова, морфологічний тип, наголос, дієслівна слово-
зміна, складні дієслова, інкорпорація.

Проведенный анализ материала современного персидского языка на предмет линг-
вистических черт морфологического типа обнаружил более двадцати разноуровневых 
признаков, сопряженных с агглютинативной техникой связи морфем в составе слово-
формы. Это позволяет определить современный персидский язык как язык агглютина-
тивного морфологического типа.

Ключевые слова: современный персидский язык, морфологический тип, ударение, 
глагольное словоизменение, сложные глаголы, инкорпорация.

The conducted analysis of the Modern Persian linguistic materials, with the aim of finding 
the traits of definite morphological type, found out more then 20 indications of different levels, 
bonding with agglutinative technique of morpheme connection as the constituents of lexical 
forms. This fact allows us to define Modern Persian as the language of agglutinative morpho-
logical type (and rate Modern Persian as one of new agglutinate language).

Key words: Persian language, morphology type, stress, verb inflection, compound verbs, 
incorporation.

Виходячи з уявлення про мову як систему, окремі частини якої корелюють між со-
бою, слід шукати й спільні міжрівневі параметри, які визначають певний мовний тип. 
Тому у розв’язанні питання про мовний тип не можна не приділити уваги проблемі 
взаємозв’язку та взаємозалежності різних рівнів мови. Головними ознаками мовного 
типу є, по-перше, необхідність відображення ним явищ системних, категоріальних, та-
ких, що мають принципове значення для системи певної мови [7: 9]; по-друге, неможли-
вість існування “змішаних” типів, оскільки тип складається із сукупності мовних ознак, 
значення яких (тієї самої універсалії) для різних мов може бути різним [Там само: 10]; 
по-третє, обов’язкова “одновимірна” бінарність кожної риси, набір яких визначає тип 
[Там само: 12].

Проведений нами аналіз матеріалу сучасної перської мови на предмет лінгвістичних 
рис певного морфологічного типу виявив більше двадцяти різнорівневих ознак, спря-
жених з аглютинативною технікою зв’язку морфем у складі словоформи. Це дозволяє 
визначити сучасну перську мову як мову аглютинативного морфологічного. Серед фоне-
тичних характеристик, спряжених з аглютинативною технікою слід назвати: мінімальну 
©  Кшановський О.Ч., 2011
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кількість випадків збігу приголосних звуків (так званих кластерів) на початку та в кінці 
слова (такий збіг спостерігається лише в деяких нещодавно запозичених словах), бід-
ність сучасної перської мови на дифтонги, наявність регресивного сингармонізму, фік-
сований наголос на останньому складі. Серед лексичних характеристик, спряжених з 
аглютинативною технікою слід назвати: наявність великої кількості віддієслівних імен 
та дієприкметників, а також наявність особливого класу складних слів – складних ді-
єслів. Серед словотвірних характеристик, спряжених з аглютинативною технікою слід 
назвати: наявність самостійної основи-кореня, просте структурне виокремлення афікса 
та основи-кореня, походження афіксів від повнозначних слів, однозначність афіксів, ви-
ключна продуктивність способу словоскладання. Серед морфологічних характеристик, 
спряжених з аглютинативною технікою слід назвати: відсутність поділу слів на підкласи 
за типами основ (відмін та дієвідмін), наявність постфіксу ra мінімальна кількість пре-
фіксів та велика кількість суфіксів, ізольованість та самостійність афіксів (можливість 
їх дистантного вживання, а також так званого групового оформлення), наявність мор-
фологічного способу редуплікації, факультативність (необов’язковість) деяких морфо-
логічних показників. Серед синтаксичних характеристик, спряжених з аглютинативною 
технікою слід назвати: наявність твердого порядку слів у словосполученнях “означення-
означуване” (постпозиція означення), кінцева позиція дієслова в реченні, існування син-
таксичних прийомів інкорпорації, полісинтетизму та ізоляції, відсутність синтаксичного 
зв’язку узгодження.

Метою нашої розвідки є показати на прикладах з фонетики, морфології, словотвору 
та синтаксису сучасної перської мови, яким чином лінгвотипологічна інформація може 
бути корисною для її вивчення україномовними студентами.

1. Серед головних фонетичних ознак аглютинативного типу сучасної перської мови 
є словесний наголос, привила функціонування якого досі не сформульовано в жодному 
з відомих нам підручників.

Редукція та відпадання історичних кінцевих складів у подальшому розвитку майже 
всіх іранських мов дає привід припускати, що наголос у давньоперській мові падав не 
на останній склад [3: 54]. Відпадання в окремих мовах історичних початкових складів 
багатоскладових довньоперських слів вказує на те, що воно падало й не на початок ба-
гатоскладового слова [Там само]. У свою чергу, відображення в окремих новоіранських 
мовах індоєвропейських типів акцентування – баритонального, тобто нерухомого наго-
лосу на основі в усіх словоформах, та окситонального, тобто нерухомого наголосу на за-
кінченні в усіх словоформах, – дозволяє припустити, що в давньоперській мові наголос 
був нефіксованим. У середньоперській мові наголос вже фіксується на кінці слова. Це, на 
нашу думку, пов’язано зі зміною структури перської мови. Річ у тім, що наголос має два 
різновиди – кумулятивний (тобто відмежовує слова одне від одного шляхом об’єднання 
морфем у межах слова та показу його морфемної єдності) та делімітативну (тобто висту-
пає пограничним сигналом кінця слова, саме цим відмежовуючи слова одне від одного). 
Вони компенсаційно взаємозалежні: максимум кумуляційної організації слова передба-
чає мінімум пограничних сигналів, і навпаки. Властивий давньоперській мові нефіксо-
ваний і, можливо, рухомий наголос суттєво характеризує її в типологічному плані – як 
мову фузійного типу. Індоєвропейський наголос є більш міцним просодичним маркером 
єдності слова, ніж, наприклад, урало-алтайський наголос або сингармонізм саме через 
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фузійний принцип морфологічної структури слова. Урало-алтайський наголос є фіксо-
ваним, що різко обмежує його розрізнювальну здатність. Він не може виконувати роль 
просодичної диференційної ознаки в побудові морфологічної парадигми та обмежується 
делімітативною функцією, тобто є маркером єдності слова в синтагматичному плані (а 
не в парадигматичному, як в індоєвропейських мовах) та йог кінця, тобто є пограничним 
сигналом. Функцію ж парадигматичного “організатора” бере на себе сингармонізм. Інак-
ше кажучи, функції, які поєднує індоєвропейський наголос, в урало-алтайських мовах 
поділено між наголосом та сингармонізмом (явищем також суперсегментним, яке не слід 
плутати з асиміляцією).

Наявність фіксованості наголосу в аглютинативних мовах пов’язано з утворенням 
морфем на базі ціліснооформлених слів. У цих мовах майже всі суфікси (точніше, корені 
в ролі суфіксів) існують самостійно і лише тимчасово сполучаються з головним коренем, 
зберігаючи чіткість та відокремленність [2: 5]. Саме з цим пов’язана слабкість словес-
ного наголосу (або його цілковита відсутність у висловленні) в тюркських та низці іран-
ських мовах (перській, таджицькій, осетинській, парачі та інших) та його залежність від 
фразової просодії [6: 83]. Інакше кажучи, навіть у складі словоформ словесний наголос 
діє за законами фразового наголосу у висловленні. Тобто словоформу можна розглядати 
як синтаксичну групу, що складається з афіксів-слів, які, у свою чергу є самостійними 
синтаксичними групами, що входять до дієслівної групи.

Наприклад, за правилами турецької та азербайджанської мов у дієслівних слово-
формах наголос ставиться на крайній правий показник виду [1: 268–269; 9]. Аналогічне 
правило функціонує і в сучасній перській. Так, в перфекті дієслова kardan ‘робити’ на-
голос падає на показник виду, суфікс –e, пор.: kard-e-ast ‘він зробив’. Ця словоформа 
складається з: 1) основи минулого часу kard; 2) суффікса результативності дії –e, який є 
скороченою формою дієслова estād ‘стояти, ставати’. Разом з основою минулого часу він 
утворює дієприкметник минулого часу karde ‘зроблений’; 3) дієслівної зв’язки 3 особи 
однини –ast ‘є’. Крайнім правим показником виду в словоформі (=синтаксичній групі) 
є суфікс -e.

В імперфекті того ж дієслова діє таке саме правило, пор.: mi-kard-ast ‘він робив’. 
Ця словоформа, окрім основи та зв’язки складається з префікса багатократності діє mi-, 
який є скороченою формою прислівника hamiše ‘постійно, завжди’. У цій словоформі 
(=синтаксичній групі) крайнім правим показником виду є префікс mi-, на який падає 
наголос.

Якщо вищенаведені показники виду – суфікс -e і префікс mi- – сходяться в межах 
однієї словоформи (=синтаксичної групи), як, наприклад, у неочевидному імперфекті, то 
наголос падає на правий крайній з них, тобто на суфікс –e, пор.: mi-kard-e-ast ‘він (зда-
ється, кажуть, так виглядає, що) робив’.

Коли дієслівна основа з’являється в реченні без зв’язки, наприклад в претериталь-
них формах 3 особи однини, пор.: kard ‘він (з)робив’; nevešt ‘він (на)писав’, або, якщо 
зв’язка приєднується до основи без показнику виду, наприклад в претерітальних осо-
бових формах, пор.: kard-am ‘я (з)робив’; nevešt-id ‘ви (на)писали’, або, коли основа ви-
ступає в складі інфінітиву, наприклад: kard-an ‘(з)робити’; nevet-an ‘(на)писати’, основи 
поводяться як імена, тобто наголос падає на крайній правий склад, або, краще сказати, 
перед лексичною межею [1: 270, 271].
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2. Серед головних морфологічних ознак аглютинативного типу сучасної перської 
мови є дієслівна словозміна та статус дієслівних афіксів. На жаль, слід констатувати той 
факт, що достатньо велика кількість інформації в описових і практичних граматиках (а 
звідси, зрозуміло, й у підручниках) сучасної перської мови визначається не її реальними 
особливостями, а розповсюдженою звичкою авторів граматик і підручників некритично 
приймати на віру та переносити з граматики до граматики факти й узагальнення колег. 
“Традиційність” визначення сучасної перської мови як флективно-аглютинативної спри-
чинене, на наш погляд, не розрізненням понять морфологічної техніки зв’язку морфем 
(фузіїї, аглютинації) та морфологічного типу мовної системи в цілому. Морфологічний 
тип мови, як було сказано вище, є ієрархічним комплексом різнорівневих (фонетичних, 
лексичних, словотвірних, морфологічних та синтаксичних) характеристик, що мають 
між собою імплікативні відношення, тобто спряжено “працюють” на збереження сво-
єрідної структурної будови мови. У сучасній лінгвістичній типології, як зазначалося 
вище, загальноприйнятою є думка про те, що змішаних (на кшталт флективно-аглюти-
нативний) типів не буває. Натомість в усіх мовах світу співіснують різні морфологічні 
техніки. Інакше кажучи, наявність у мові певної морфологічної техніки – чи то аглюти-
нативної, чи то флективної – не є підставою для її механічного віднесення до відповід-
ного типу (пор. відомий приклад особливої фузійної аглютинації в індонезійській мові).

Найпоширенішим аргументом іраністів на користь флективності сучасної перської 
мови є наявність системи дієслівної словозміни. Головний аргумент, який наводять гра-
матисти на користь того, що особові афікси перського дієслова -am, -i, -ad, -im, -id, -and 
є флексіями – це їх неоднозначність, тобто суміщення в них значень особи та числа. Як 
відомо, в класичних аглютинативних (староаглютинативних) мовах, наприклад, у тюрк-
ських, такого суміщення значень в афіксах не лише дієслів, але й інших частин мови не 
спостерігається, тобто усі афікси є однозначними. Натомість дієслівні флексії, а також 
флексії інших частин мови фузійних мов, наприклад, слов’янських, є багатозначними. 
Саме за цією ознакою проводиться різниця між аглютинативними та флективними (тер-
мінологічно точніше було б казати, фузійними) мовами в усіх академічних граматиках 
цих мов, а також підручниках зі вступу до мовознавства.

Натомість, слід зауважити, що флективний афікс має кілька категоріальних ознак, 
серед яких неоднозначність є необов’язковою (див. про це: [5: 45–56]). Головною озна-
кою флективних афіксів і мов є явище фузії. Інакше кажучи, корінь може змінюватися у 
фонемному складі, наприклад, він пис-ав, але він пиш-е. Цього не спостерігаємо в аглю-
тинативних мовах, зокрема в сучасній перській, оскільки головною рисою останніх є 
властивість непорушно зберігати морфемні межі.

Іншою характерною ознакою флективних афіксів є їх нестандартність. Інакше ка-
жучи, одну й ту саму граматичну категорію можуть передавати різні афікси, наприклад, 
вони (3 особа множини) леж-ать, але вони (та сама 3 особа множини) пиш-уть. Цього не 
спостерігаємо в аглютинативних мовах. У сучасній перській мові існує шість стандарт-
них особових афіксів для всіх без винятку фінітних дієслівних форм.

Важливою ознакою флективних мов є також несамостійність основи. Інакше кажучи, 
дієслівна основа (а також основи інших частин мови) ніколи не вживається самостійно, 
без особових афіксів. Натомість головною характерною ознакою аглютинативних мов є 
самостійна основа-корінь, яка без афіксів функціонує як самостійне слово. У сучасній 
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перській мові більшість дієслівних основ водночас є самостійними словами, наприклад: 
khab-id-e-am (-am – афікс першої особи однини) ‘я сплю’ (досл. я заснув і досі дія, тобто 
сон, продовжується; минулий доконаний час), khab-id-e (-e – афікс дієприкметника ма-
нулого часу) ‘той, що спить, заснув’ (дієприкметник минулого часу), khab-id (-id – афікс 
основи минулого часу) ‘він (по)спав’ (простий минулий час), khab ‘сон’ (чиста основа те-
перішнього часу, яка водночас є (віддієслівним) іменником). Загалом, тенденція сучасної 
перської мови вживати як самостійні слова навіть кілька десятків основ теперішнього 
часу неправильних дієслів (залишок від поділу дієслів на дієвідміни в давньоперській 
мові, флективній та синтетичній за своєю будовою), наприклад: forush ‘продаж’ (від 
forukhtan ‘продавати’); gozar ‘прохід’ (від gozashtan ‘проходити’); shomar ‘число’ (від 
shomordan ‘рахувати’) та багато ін., свідчить про перебудову сучасної перської мови під 
аглютинативний морфологічний тип.

Нарешті слід сказати про ознаку неоднозначності флективних афіксів та однознач-
ності аглютинативних. Як показують результати ретельного обстеження аглютинативних 
мов характеристика однозначності аглютинативних афіксів не є універсальною (дет. про 
це див: [Там само]). В аглютинативних мовах афікси також можуть бути неоднознач-
ними, але (!) природа і походження аглютинативних афіксів суттєво відрізняється від 
природи і походження флексій. У флективних мовах багатозначність афіксів є, як прави-
ло, результатом сходження різних граматичних значень у межах системи певної мови в 
одному афіксі. Натомість в аглютинативних мовах багатозначність афікса є, як правило, 
результатом багатозначності того елемента, від якого походить афікс. Слід зауважити, 
що процес походження граматичних елементів від самостійних слів – це єдиний процес 
для всіх мов. Так, у багатьох аглютинативних мовах багатозначні афікси особи походять 
від відповідних особових займенників і тому їх багатозначність є результатом збережен-
ня багатозначності цих займенників (пор., наприклад, перські енклітичні займенники). 
Наприклад, синкретичне значення особи та числа дієслівних афіксів простого минулого 
часу в сучасній перській мові походить від середньоперського дієслова h ‘бути’, яке ви-
ступало в ролі допоміжного у творенні минулого часу неперехідних дієслів, наприклад: 
сер.-пер. raft hem (суч.-пер. raft-am ‘я пішов’); сер.-пер. raft he (суч.-пер. raft-i ‘ти пі-
шов’); сер.-пер. raft (суч.-пер. raft ‘він пішов’); сер.-пер. raft hem (суч.-пер. raft-im ‘ми 
пішли’); сер.-пер. raft hed (суч.-пер. raft-id ‘ви пішли’); сер.-пер. raft hend (суч.-пер. raft-
and ‘вони пішли’).

Таким чином, результати проведеного побіжного аналізу дієслівної словозміни да-
ють більше підстав зараховувати перську дієслівну словозміну до аглютинативного типу, 
ніж до флективного. 

3. Однією з головних словотвірно-синтаксичних ознак аглютинативних мов існу-
вання особливого класу складних слів, частини яких здатні водночас функціонувати як 
окремі слова. Такою особливою властивістю – існувати водночас укупі та окремо (части-
нами) – в сучасній перській мові наділені так звані складні дієслова (felha-ye morakkab).

Нашою метою є показати, що існування в сучасній перській мові складних дієслів 
та їх специфічні властивості є спряженими з аглютинативною технікою морфемного 
зв’язку характеристиками та є складовою частиною аглютинативного типу сучасної 
перської мови. А оскільки в аглютинативних мовах специфічні складні слова з власти-
востями існувати водночас укупі та окремо (частинами) існують у великій кількості, це 
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створює ґрунт для появи такого синтаксичного способу як інкорпорація. У радянській та 
пострадянській лінгвістичній традиції сучасній перській мові було відмовлено в існуван-
ні інкорпорації, оскільки вона не вписувалася в традиційні русистські граматичні схеми. 
Натомість це явище є безпосередньо спряженим з аглютинативною технікою, оскільки 
використовує властивість слів аглютинативних мов до вживання їх частин окремо. На 
думку авторитетних дослідників, явище інкорпорації головним чином й спостерігається 
в аглютинативних мовах (див.: [5: 64]). Таким чином, додатковим нашим завданням є 
показати те, що згідно з класичним трактуванням інкорпорації це явище є притаманним 
сучасній перській мові.

Відомо, що Є.Д.Поліванов називав інкорпораціями те, що в сучасній іраністиці нази-
вають складними дієсловами (дет. див.: [Там само, 63–74]), наприклад: няньшу ‘вчитися’ 
нянь ‘читати вголос’ шу ‘книга’ (так званий порожній об’єкт). Усередину такого склад-
ного слова можна вставити (інкорпорувати) інші слова, наприклад: нянь-ле-джунго-шу 
‘вивчав китайську мову’ (ле – граматичний показник доконаного виду дієслова). Окрім 
дієслівно-об’єктної, Є.Д.Поліванов описав атрибутивну та копулятивну інкорпорації.

Усю складність, своєрідність та різноманіття іменної інкорпорації на прикладі інді-
анських мов Америки показав Е.Сепір (див.: [4]). Дослідник описав такі типи іменної ін-
корпорації, як: інструментальна, локативна, об’єктна, суб’єктна, предикатно-суб’єктна, 
предикатно-об’єктна, посесивна та деякі інші. Детально дослідивши матеріал різних 
мов, Е.Сепір дійшов висновку, що іменна інкорпорація становить окремий вид дієслів-
ного словоскладання (verb composition), а об’єктна іменна інкорпорація є конкретним 
синтаксичним вираженням більш широкого явища [Там само, 365]. Інакше кажучи, для 
процесу іменної інкорпорації є характерним використання словотвірних засобів (спосо-
бу словоскладання) для вираження синтаксичних відношень, а дієслова з інкорпорова-
ним іменним об’єктом є складними словами з іменним і дієслівним компонентами [Там 
само, 385].

Іранський дослідник М. Дабірмогаддам у статті, присвяченій перським складним ді-
єсловам, визнає наявність інкорпорації і визначає такі її характерні ознаки (див.: [8]).

По-перше, кожній дієслівно-іменній інкорпорованій формі повинна відповідати 
неінкорпорована, наприклад: bacheha ghazayeshan ra khordand ‘діти з’їли свою їжу’; 
bacheha ghaza khordand ‘діти попоїли’. У першому прикладі ghaza є самостійним сло-
вом у функції прямого додатку. У другому прикладі ghaza khordan є складним словом з 
єдиним значенням.

По-друге, усі без винятків інкорпоровані форми складних дієслів є неперехідними. 
Тобто процес інкорпорації імені в перехідне дієслово є процесом перетворення остан-
нього на неперехідне, наприклад: madar ghaza ra be bacheha dad ‘мати дала дітям їжу’; 
madar be bache ghaza dad ‘мати нагодувала дітей’. У першому прикладі ghaza є прямим 
додатком до дієслова dadan ‘давати’. У другому прикладі складне дієслово ghaza dadan 
‘годувати’ є неперехідним.

По-третє, ім’я в процесі інкорпорування в дієслово втрачає усі граматичні ознаки 
самостійного слова, наприклад, постфікс ra в обох наведених прикладах, енклітичні за-
йменники в першому прикладі.

Однак головною ознакою складних слів, утворених способом інкорпорації імені в ді-
єслово, є нереферентність іменної частини. Ім’я та дієслово набувають єдиного родового 
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значення на противагу видовим значенням відповідних дієслівних (неінкорпорованих) 
груп, наприклад: man dishab ghaza ra khordam va kami az an ra be gorbe dadam ‘я вчора 
ввечері їв їжу і трішки з неї дав кішці’. Натомість неможна сказати: *man dishab ghaza 
khordam va kami az an ra be gorbe dadam *‘я вчора ввечері їв і трішки з неї дав кішці’. У 
процесі інкорпорування імені в дієслово відбувається зміна значення дієслівної групи 
ghaza ra khordan ‘їсти їжу (конкретну, яка є на столі)’ на родове значення складного слова 
ghaza khordan ‘їсти (а не, наприклад, пити)’. Нерозчленованість значення складного дієс-
лова та його розчленованість у межах дієслівної групи яскраво виявляється в прикладах 
типу: man ham ghaza ra pokhtam va ham sabzi ra‘я приготував як їжу (у значенні головна 
страва), так і салат (зелень)’. Синтаксичні правила сучасної перської мови дозволяють 
не повторювати те саме дієслово у дієслівних групах із сурядним зв’язком. Натомість 
це речення стане аграматичним, якщо замість дієслівної групи вжити складне дієслово 
з інкорпорованим іменем: *man ham ghaza pokhtam va ham sabzi ra*‘я і приготував (?), і 
салат (зелень)’.

Семантичні нюанси, пов’язані зі зміною референтного значення дієслівної групи на 
родове значення складного дієслова з інкорпорованим іменем, притаманні найрозповсю-
дженішим дієсловам сучасної перської мови, наприклад: sara kar ra ba alaghe mikonad 
‘Сара виконує цю роботу із зацікавленням’; sara ba alaghe kar mikonad ‘Сара працює із 
зацікавленням’. У процесі інкорпорування імені kar в дієслово kardan змінюється зна-
чення дієслівної групи kar ra kardan ‘виконувати (робити) певну (конкретну) роботу’ на 
родове значення складного дієслова kar kardan ‘працювати’.

Таким чином, проаналізований матеріал не дає жодних підстав відмовляти факту іс-
нування явища інкорпорації в сучасній перській мові.

Наявність такого роду інформації в підручниках сучасної перської мови для іно-
земців, а також у персько-українських та українсько-перських словниках є необхідною. 
Вона дозволяє легко зорієнтувати учня на такі потрібні паралельні знання з рідної мови. 
Зрозуміло, що методи подання такої інформації в підручниках і способи її представлення 
у двомовних словниках так само, як і в інших випадках вимагає окремих досліджень.
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