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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 811.11

Пустовит А.В.
(Киев, Украина)
ПУШКИНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ВРЕМЕНИ И СЧАСТЬЯ

Звертаючись до різних творів Пушкіна, – від найперших до останніх, – автор розглядає пушкінську діалектичну філософію часу.
Ключові слова: Пушкін, філософія часу, щастя.
Обращаясь к различным произведениям Пушкина, – от самых ранних до самых поздних, – автор рассматривает пушкинскую диалектическую философию времени.
Ключевые слова: Пушкин, философия времени, счастье.
While investigating various Pushkin`s works, – from earliest to latest ones, – the author
studies poet`s dialectical philosophy of the time.
Key words: Pushkin, philosophy of the time, happiness.
В самом начале своего творческого пути, в 1817 г., Пушкин перевел стансы Вольтера Si vous voulez que j`aime encore... (Ты мне велишь пылать душою). Вот вторая и
третья строфы:
Мой век невидимо проходит,
Из круга смехов и харит
Уж время скрыться мне велит
И за руку меня выводит.
Пред ним смириться должно нам.
Кто применяться не умеет
Своим пременчивым годам,
Тот горесть их одну имеет.
(курсив мой – А. П.)[1, т. 1, с. 480].
Строки, выделенные курсивом, воплощают мысль, проходящую красной нитью через
все творчество поэта.Это мысль о закономерных изменениях, которые несет с собой безостановочно текущее время и о том, что мудрый должен согласовывать с ними свою жизнь.
Тремя годами позже, в 1820 г., в поэме «Руслан и Людмила» эта философия прозвучит в блистательно ироническом эпизоде, – в печальной истории любви Наины и Финна.
Дважды отвергнутый красавицей, Финн решает добиться любви чародейством, сорок
лет учится у колдунов и наконец пробуждает страсть в сердце семидесятилетней старухи, которую с ужасом отвергает:
© Пустовит А.В., 2011
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Немой, недвижный перед нею,
Я совершенный был дурак
Со всей премудростью моею.
Десять лет спустя, болдинской осенью 1830 г., в заключительной главе «Евгения
Онегина» появится знаменитая XXIX строфа, первая строка которой стала поговоркой:
Любви все возрасты покорны;
Но юным девственным сердцам
Ее порывы благотворны
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются и зреют –
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след;
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
Все это удивительно близко к философской концепции, воплощенной в романе Гете
«Избирательное сродство» (1809 г.) [2]. Сюжет романа Гете – любовное непостоянство:
любящие друг друга Эдуард и Шарлотта постепенно охладевают, потому что находят
новую любовь. Он влюбляется в племянницу Шарлотты Оттилию, она – в друга Эдуарда,
Капитана. Роковые обстоятельства препятствуют соединению любящих и произведение
завершается трагически – смертью Оттилии и Эдуарда.
Бросается в глаза сходство этого сюжета с историей, воплощенной в поздней опере
Моцарта «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» ( КV 588).
В 1836 г., в статье «Александр Радищев», Пушкин пишет: «Время изменяет человека
как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает
мечты, волновавшие юношу... Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития (вспомним Финна – А. П.), а опыты для него не существуют» [1, т. 6, с. 192].
Едва ли не последнее стихотворение Пушкина «От меня вечор Леила…» (1836 г.) –
об этом же:
От меня вечор Леила
Равнодушно уходила,
Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».
Я насмешнице нескромной
Отвечал: «Всему пора!
6

То, что было мускус темный,
Стало нынче камфора».
Но Леила неудачным
Посмеялася речам
И сказала: «Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам».
В седьмой строке (ровно середина 14-строчного стихотворения) имеется формула,
вполне точно и полно формулирующая пушкинскую мысль: всему пора.
Нельзя не заметить, что это стихотворение несравненно искуснее стансов из Вольтера. Стройная композиция с кульминацией в точке золотого сечения (То, что было
мускус темный,стало нынче камфора) и драматическая форма (диалог!) обличают руку
опытного мастера. Философская идея, – переход из одного качества в другое, закономерное изменение во времени, – не декларируется прямо, а оказывается воплощенной в
художественном тексте.
ЛИТЕРАТУРА
1. Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. – М., 1974 – 1978.
2. Пустовит А. В. Роман Гете «Избирательное сродство» и опера Моцарта «Так поступают все женщины» в контексте философии Гегеля. – XXIII Пуришевские чтения.
Международная конференция 6-8 апреля 2011 г. Зарубежная литература XIX века.
Актуальные проблемы изучения. Сборник статей и материалов. – М., 2011, с. 120.
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Интерпретация текста в свете принципа связи между
историческими контекстами автора и интерпретатора
(У.С. Моэм «Острие бритвы»)
Статья первая
У статті розглядається питання про інтерпретацію тексту під кутом принципу зв’язку між історичними контекстами автора й інтерпретатора, зокрема, те,
наскільки обґрунтованою може бути інтерпретація художнього тексту стосовно
історичних подій, що відбулися після його написання. Аналізується роман В.С. Моема
«Лезо бритви», в якому духовні пошуки героя відбуваються на тлі Великої депресії. У
якості альтернативного тла тлумачення притягується сучасна економічна криза, в
контексті якої духовні пошуки героя виглядають ще більш переконливими.
Ключові слова: інтерпретація, історичні контексти автора й інтерпретатора.
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В статье рассматривается вопрос об интерпретации текста под углом принципа
связи между историческими контекстами автора и интерпретатора, в частности, то,
насколько обоснованной может быть интерпретация художественного текста применительно к историческим событиям, происшедшим после его написания. Анализируется
роман У.С. Моэма «Лезвие бритвы», в котором духовные поиски героя происходят на
фоне Великой депрессии. В качестве альтернативного фона истолкования привлекается
современный экономический кризис, в контексте которого духовные поиски героя романа выглядят еще более убедительными.
Ключевые слова: интерпретация, исторические контексты автора и интерпретатора.
The article deals with the question of the interpretation of the text from the point of view of
the principle of connection between historical contexts of the author and the interpreter, in particular, how substantial the interpretation of the artwork can be concerning the later historical
events. The W.S. Maugham’s novel “The Razor’s Edge” is analyzed where the spiritual search
of the hero takes place in the situation of the Great Depression. As the alternative background
of interpretation is taken the contemporary economic crisis the context of which makes the
searching of the hero even more persuasive.
Key words: interpretation, historical contexts of the author and the interpreter.
Основатель философской герменевтики Ф. Шлейермахер в противовес всей предшествующей герменевтике1 сформулировал тезис о возможности понимания автора лучше,
чем он сам себя понимал. В рамках его герменевтики, отмеченной печатью психологизма
[3, 395], поскольку она подчинена задаче постижения индивидуальности автора [3, 393],
эта мысль также имеет психологический, если не психоаналитический оттенок2. Тем не
менее давно уже было замечено, что у самого Шлейермахера это положение имеет другие более принципиальные основания, выходящие за пределы этой задачи. Еще Густав
Шпет отметил, что Шлейермахер указывает два принципиально разных основания интерпретации: помимо целостности личности – целое языка3.
Поэтому этот тезис, являющий камнем преткновения для филологии, нашел свое
развитие именно в философской герменевтике – у Гадамера [2] и у Рикера [9]. Гадамер
По утверждению Дильтея, предшествующая Шлейермахеру герменевтика «трактует произведение
лишь как сумму идей, которую автор имеет намерение сообщить», т.е. лишена «понимания всей
взаимосвязи, которой принадлежит продуцирование» [4, 137].
2
«Мы понимаем автора лучше, чем он сам себя, так как им многое из этого не осознается, что должно стать осознанным нами, частью уже в общем, при первом просмотре, частью же в деталях, при
возникновении отдельных трудностей» [8, 160].
3
«…всматриваясь в «целое», к которому должно быть приводимо при интерпретации каждое отдельное место, мы можем заметить, что это «целое» может быть, так сказать, двух порядков: мы
можем относить данное место к целому языка или также к целому мышления и всей личности автора. Ясное дело, что самый предмет, как носитель смысла, окажется разным в зависимости от того, в
какой направлении мы будем восходить к целому: языка или лица» [10, 247].
1
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вообще склонен считать, что сама мысль о понимании автора лучше его самого приходит в герменевтику Шлейермахера из философии4. И в толковании Гадамера она
принимает следующий вид: «Спорная формула выражает не что иное, как притязание философской предметной критики. Тот, кто умеет лучше продумать сказанное
автором, тот способен увидеть то, о чем говорит автор, в свете скрытой от последнего истины» [2, 242].
И это вполне справедливо, если вернуться к анализу проблемы понимания у самого Шлейермахера. Согласно Шлейермахеру, мы понимаем, когда усматриваем необходимое [8, 160]. Также мы понимаем другое Я путем обнаружения общего с ним.
Этим и обосновывается возможность «понимать автора лучше, чем он сам». Дело тут
не в том, что автор чего-то не осознает, что может быть осознано нами – по крайней
мере не в первую очередь в этом, – а прежде всего в том, что мы (интерпретатор)
обладаем по отношению к автору преимуществом исторической дистанции, которая
позволяет нам лучше понимать необходимое, т.е. лучше видеть исторические связи,
которые в исторический момент его творчества были еще достаточно зыбкими. Герменевтика Шлейермахера движется между двух величин – индивидуального и общего, которые у него диалектически связаны, но все же никогда не приходят к тождеству.
Формулируя задачу индивидуально-творческой реконструкции понятийной системы
автора, Шлейермахер не ставит вопрос об источнике общих понятий, т.е. о том, что
понятия являются общими, поскольку они образованы по поводу единой, общей для
автора и интерпретатора действительности. Отсюда, и вытекает возможность лучшего понимания автора, чем он сам, т.е. из возможности для интерпретатора лучшего
(обусловленного его привилегированным историческим положением, постпозицией
в историческом времени) понимания действительности.
Речь идет, таким образом, о законности и даже необходимости интерпретации текста
в свете позднейшего развития событий, так сказать, «прогнозирование задним числом».
Иными словами, в ее ведение входит прослеживание развития явления, осмысливаемого
в тексте5, в позднейшей по отношению к тексту истории и литературе6.
Представленные ниже анализ и интерпретация художественного текста, романа Сомерсета Моэма «Острие бритвы» (1944) исходит именно из таких оснований. Здесь мы
«…вероятнее всего, именно Шлейермахер, превративший герменевтику в обособленный,
отрешенный от всякого содержания метод, первым поставил вопрос о подходе, при котором
принципиальный характер могла принять претензия интерпретатора на превосходство над предметом своего исследования. Данному предположению соответствует также, если присмотреться поближе, появление формулы у Фихте и Канта» [2, 241-242].
5
При этом разумеется, что любое привлечение исторического контекста нуждается в ad hoc обосновании.
6
Можно добавить, что эту необходимость артикулирования связи исторических контекстов автора и
интерпретатора практически ощущал и сам Шлейермахер: «Нужно было бы в станом мире прожить
по крайней мере столь же долго и так же сильно, как и в современности; нужно живо осознать все тогдашние формы человеческого существования и своеобразие окружающих предметов, чтобы добиться
большего, чем большинство, которое делает из вычитанных формул изящное соломенное сплетение,
чтобы действительно выразить то, что волнует нас в нашем сегодняшнем мире в римских или эллинских
представлениях и передать их затем способом, наиболее соответствующим античному» [8, 162]
4
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имеем один из тех редких случаев, когда связь исторических контекстов слишком очевидна, и как бы нет необходимости ее «прослеживать». И, как дальше будет видно из
анализа образа автора, выведенного в романе, текст словно бы сам недвусмысленно
призывает к тому, чтобы понять явление лучше, чем сам автор, прямо ограничивающий свою компетенцию.
Автор (присутствующий в романе под своим именем) знаком с неким Эллиотом
Темплтоном, состоятельным американцем, осевшим во Франции и посвятившим свою
жизнь главной цели – то, что называется быть comme il faut, «вести жизнь, подобающую
джентльмену». Благодаря недурной родословной (старая виргинская семья), рекомендательным письмам, необходимым для светского общения качествам (остроумию, обходительности, услужливости), а также умению быть полезным (в области коллекционирования живописи) он постепенно находит свое место в высшем свете, т.е. в ограниченный
кругe праздных людей, жизнь которых уходит на светскую возню, подчинена светскому
ритуалу, регламенту и вкусу.
Однако Темплтон не забывает о своих корнях, сохраняя постоянную связь с американской родней. Через него автор и знакомится с семьей его сестры Луизы Брэдли, ее
дочерью Изабеллой и женихом последней Ларри (Лоренс Даррел), который и является
главным героем романа. Изабелла и Ларри дружны с детства, давно уже влюблены друг
в друга и собираются пожениться. Ей – девятнадцать, ему – двадцать. Проблема в странном поведении Ларри после возвращения с войны (оставив школу и уехав во Франции,
он поступил в авиацию и еще успел повоевать в конце войны в качестве авиатора): он
бездельничает, не пытается найти работу и даже отказывается поступить на выгодное
место, которое ему подыскивает его друг Грэй Мэтюрин (сам влюбленный в Изабеллу,
что не мешает ему быть другом Ларри) в конторе своего отца, финансиста. Располагая
тремя тысячами долларов годового дохода, Ларри не торопится делать карьеру. Вместо
этого он отправляется (с согласия невесты) в Париж на два года, чтобы «бездельничать»,
т.е. искать ответы на вечные вопросы в основном с помощью книг. Его круг чтения составляют Уильям Джеймс, современная французская литература, «Одиссея», Спиноза,
Рейсбрук, Декарт, что-то на латыни. С точки зрения матери и дяди Изабеллы он ведет
себя совсем не так, как подобает будущему мужу. Через год, навещая Ларри в Париже,
Изабелла под их влиянием затевает серьезный разговор и ставит Ларри перед выбором,
и он его делает не в ее пользу. Теперь к удовольствию своей матери и Эллиота она может,
наконец, выйти замуж за Грэя, который куда больше подходит на роль положительного
мужа, стремительно делая финансовую карьеру.
Ларри же некоторое время продолжает заниматься самообразованием, затем пытается расширить свои жизненные горизонты, перейдя к физическому труду (работает на
шахте, сельскохозяйственным наемным рабочим), потом живет в Бонне, где общается с
монахом-бенедиктинцем, после – некоторое время в Испании, и, наконец, отправляется в
Индию, где занимается духовной практикой под руководством просветленного учителяиндуса. Все это становится известным после его возвращения во Францию, где он снова
встречается со старыми знакомыми. Тридцатые годы ХХ в. – великая депрессия. Грэй
разорился дотла, и они с Изабеллой ведут приличное существование только благодаря
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Эллиоту, который правильно распорядился ценными бумагами благодаря своим связям с
католической церковью, и теперь стал респектабельным католиком и даже финансирует
строительство церкви. Именно это позволяет ему предоставить квартиру и средства к
существованию Изабелле, уже ставшей матерью, и Грэю, которые в противном случае
были бы вынуждены прозябать на каком-нибудь ранчо.
Ларри укрепился в своем духовном выборе, хотя пока этот выбор не имеет конкретных очертаний. Неожиданно он встречает некую Софии Макдональд, которую он и Изабелла знали в молодости. Она была замужем и очень счастливо, но случилось несчастье.
Ее муж и ребенок погибли в автомобильном столкновении, а она отделалась сотрясением
мозга. После этого она запила и пустилась во все тяжкие. Ларри решает жениться на ней,
для того чтобы ее спасти. Изабелла из ревности (указывающей на то, что, несмотря на
семейное благополучие, Ларри ей все еще не безразличен) расстраивает этот брак.
После этого Ларри какое-то время занят написанием книги, как он говорит, «для того,
чтобы вытряхнуть из головы» весь накопленный материал. На выходе получается книга
очерков «о всяких известных личностях». Вот как Моэм резюмирует этот опус: «Был
там очерк о Сулле, римском диктаторе, который достиг неограниченной власти, а потом
отказался от нее и вернулся к частной жизни; был очерк про Акбара, Великого Могола,
завоевателя целой империи; и про Рубенса, и про Гете, и про лорда Честерфилда, автора
знаменитых писем. Чтобы написать эти очерки, нужно было прочесть тысячи страниц, и
меня уже не удивляло, что работа над книгой заняла столько времени, но я не мог взять в
толк, почему Ларри не пожалел этого времени и почему выбрал именно данных героев.
А потом мне пришло в голову, что каждый из них по-своему достиг в жизни наивысшего
успеха, и я догадался, что это-то и привлекло внимание Ларри. Ему захотелось дознаться, что же такое в конечном счете успех».
Покончив с книгой, Ларри избавляется от своего дохода и отправляется в Америку,
где собирается кормиться своим трудом (сначала поработать механиком, затем стать
таксистом) и жить «упражняясь в спокойствии, терпимости, сочувствии, бескорыстии
и воздержании».
В романе «Острие бритвы» вычитывается амбициознейший по своему масштабу замысел, но в исполнении отсутствует малейший намек на претенциозность. Уже эпиграф,
взятый из «Катха-упанишады», вводит тему ни более ни менее как спасения: «Трудно
пройти по острию бритвы; так же труден, говорят мудрецы, путь, ведущий к Спасению».
Именно через эту призму, следовательно, предложено рассматривать духовный и жизненный путь Ларри. При этом личные притязания повествователя на значимость своей
(хотя бы и подразумеваемой позиции) убывают обратно пропорционально этому недвусмысленно заявленному высочайшему масштабу оценки до предельного минимума. Повествователь противостоит своему герою исключительно как частное лицо частному
лицу. Более того, Моэм вводит себя в роман как ограниченного в своих возможностях
свидетеля описываемых событий прямо под своим именем.
Иными словами, Моэм совершенно чужд соблазну объективного повествователя,
что, так или иначе, создавало бы двусмысленность, т.е. заставляло бы читателя предполагать в авторе большую, нежели на самом деле, компетентность в заявленной теме.
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Чужд даже намека на объективность: скажем, повествователь как вымышленное частное
лицо мог бы так повод к такому истолкованию (и Моэм специально оговаривает такую возможность в предисловии, ссылаясь на роман «Луна и грош», где ситуация именно такова).
Объективность повествователя, по Моэму, в данном случае состоит в том, чтобы четко
оговорить свою субъективность и – просто рассказывать историю. Но даже и в этой части
Моэм делает еще одно ограничение с помощью признания в том, что это повествование
не соответствует его собственному пониманию романа («Никогда еще я не начинал писать
роман с таким чувством неуверенности. Да и романом я называю эту книгу только потому, что не знаю, как иначе ее назвать. Сюжет ее беден…»). В беседе с Ларри, делящимся
своими планами на будущее, повествователь даже выступает оппонентом, беря на себя
смелость (вопреки своим принципам: «Можно мне дать вам совет, Ларри? Я их даю нечасто») отсоветовать Ларри расставаться с деньгами, что для того является, по-видимому,
принципиальной частью его дальнейшей жизненной стратегии.
Отношение повествователя к герою ограничивается некоторой осведомленностью в
силу естественных жизненных пересечений, человеческой симпатией и сочувствием к
его выбору, которое отчасти перерастает в смутную заявку на возрастание его значимости в будущем: «возможно… что влияние, которое оказывает на окружающих образ
жизни, избранный моим героем, и необычайная сила и прелесть его характера будут распространяться все шире, и со временем, пусть через много лет после его смерти, люди
поймут, что между нами жил человек поистине выдающийся».
Иными словами, представление повествователя о герое настолько бедно содержательно, что (если держаться его рамок, рамок авторской компетентности) истории Ларри
не хватило бы на роман. В ней мало драматизма (только в самом начале разрыв помолвки
с Изабеллой, да и тот вышел очень сухим и деловым), а весь его путь духовного поиска – сюжет, совершенно неуловимый для классического романа, т.е. классического типа
повествования, основанного именно на внешнем драматизме.
Моэм – описатель и аналитик характера, тех конфликтов, в которые характер ставит
человека с собой и с другими, при этом аналитик совершенно чуждый морализма (но
не морали), отчего в его повествовании присутствует оттенок цинизма. Вот как он сам
характеризует свои нравственные установки в разговоре с Изабеллой: «Сколько угодно
весьма почтенных граждан и напиваются регулярно, и развратничают. Это дурные привычки, все равно как кусать ногти, но, на мой взгляд, не хуже. Скверным я называю
человека, который лжет, мошенничает, в ком нет доброты». Это прекрасно согласуется
с характеристикой писателя (по сути автохарактеристикой) из романа «Луна и грош»:
«Писатель, покуда долголетняя привычка не притупит его чувствительности, сам робеет
перед инстинктом, внушающим ему столь жгучий интерес к странностям человеческой
натуры, что он не в состоянии осудить их и от них отвернуться. То артистическое удовольствие, которое он получает от созерцания зла, его самого немного пугает. Впрочем,
честность заставляет его признать, что он не столько осуждает иные недостойные поступки, сколько жаждет доискаться их причин. Подлец, которого писатель создал и наделил логически развитым и завершенным характером, влечет его наперекор требованиям
законности и порядка… Писатель скорее призван знать, чем судить». Очевидно, что для
исследования «странностей человеческой натуры» Ларри – неблагодарный, а, точнее,
скучный в романическом смысле материал.
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В этом смысле история Ларри – предмет для «жития», но не для романа, т.е. сюжет для Гессе, но не для Моэма. Поэтому не видно никаких оснований усматривать в
вышеприведенных словах повествователя (о «нероманичности» своего романа) своего
рода авторское кокетство, игру с читателем. Это просто прямая речь.
Если мысленно вычесть из романа все лишнее, сделать его однолинейным, освободить историю Ларри от побочных сюжетных линий, то она окажется довольно бедной и
сюжетно малоинтересной. Это свойство материала, а не писателя. Скажем, роман «Луна
и грош» – история гениального художника – построен именно так. Те же принципы и те
же составляющие, что и в «Острие бритвы»: рассказчик, тоже писатель (вымышленный,
хотя и весьма напоминающий самого автора, но здесь Моэм не счел нужным себя идентифицировать!), излагает историю своего героя post mortem также отчасти на основании
личных, отчасти на основании воспоминаний других людей. Главное измерение этой истории также внутреннее: это творчество Чарльза Стрикленда. Но это-то измерение в романе
практически отсутствует: только слова о гениальности да некоторые малосодержательные
описания картин героя. (Литература по большей части плохо справлялась с задачей описания живописи. Исключение: поэты-парнасцы.) Однако здесь только экспозиция романа,
начальные главы до завязки не посвящены прямо главному герою: рассказчик знакомится
с некой миссис Стрикленд, через нее с мужем и тем самым выходит на главную и прямую
сюжетную линию, с которой уже не сворачивает. Такая сосредоточенность повествования
на главном герое возможна именно в силу резкого, притягивающего внимание, так сказать,
богатого драматическими возможностями, своеобразия его характера, являющегося обратной стороной его преданности своему творчеству: полное равнодушие к материальной
стороне жизни, полное равнодушие к людям, которое в одном эпизоде ведет к разрушительным последствиям для других, полное бесстрашие в отношении смерти.
Из характера Ларри никакой драмы не выжмешь, а для изображения его внутреннего
роста у Моэма просто нет средств, подхода: начиная с терминологии и заканчивая «шкалой
измерения». Все, чем можно хоть как-то «измерить» рост Ларри, что может дать хоть какое
понятие о его духовных обретениях – внешние проявления: решение жениться на Софи с
целью ее спасения и отказ от материальной обеспеченности – явно неадекватные воплощения. Здесь есть только самоотречение, т.е. отрицательное проявление нравственной силы,
но позитивный нравственный и, шире, духовный смысл не просматривается.
В случае с Софи затея Ларри вообще сомнительна в нравственном плане. Ведь, предлагая ей брак без любви, исключительно из альтруистических соображений, Ларри приносит себя в жертву, но тем самым ставит ее перед нравственным, а точнее, безнравственным выбором – принять жертву. Другое дело, что для самого Ларри это не вполне
жертва, поскольку он вообще отрешился от личных интересов. Но брак – сомнительная
технология спасения, хотя бы уже потому, что ею можно воспользоваться лишь однажды. Но, главное, по самому смыслу (по крайней мере в современном понимании) он
имеет в виду счастье, причем взаимное. (В этом случае испаряется позитивный нравственный смысл отказа Ларри от женитьбы на Изабелле. Если уж вся жизнь приносится
в жертву одному человеку, то какая разница – кому.) Ларри же свободен от заботы о
личном счастье. А вот перспективы Софи в этом отношении, похоже, вообще в расчет
не принимались. К ней прилагается абстрактная цель – спасение. Но ведь она может не
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хотеть (да и не хочет), чтобы ее спасали. Человек имеет такое право. Поэтому в ее отказе
от, пожалуй, больше смысла, чем в идее Ларри. Впрочем, это свидетельствует, с одной
стороны, о уровне духовной свободе Ларри, для которого вообще перестали существовать личные интересы как категория, как ценность, но с другой стороны, об абстрактности его духовных усилий и, следовательно, нечеткости духовных задач. (Правда, есть
здесь все-таки маленький «личный» мотив. Ларри признается в разговоре с автором: «Из
всех женщин, которых я встречал, я мог бы жениться только на бедной Софи… У нее
была удивительная душа – пылкая, добрая, устремленная ввысь. У нее были высокие
идеалы». Ларри, знавшему Софи в юности, конечно, виднее, но вряд ли одни эти идеалы
«вчера», помогли бы построить семейное счастье без любви «сегодня». Словом, этот
личный мотив и недостаточно личный, и просто призрачный. Моэм здесь неизмеримо
мудрее Ларри в оценке его проекта: «…думаю, что затея его безнадежна; при его исключительно чувствительной натуре ему уготованы все муки ада; дело его жизни, в чем бы
оно ни состояло, останется незавершенным».)
Итак, внутреннее измерение Ларри гораздо неуловимее, чем в случае со Стриклендом. Там есть картины – пусть и сугубо номинально – впечатления и мировая шумиха вокруг них, что вкупе с мыслью о вполне реальном прототипе создает какой-то вес.
Духовные же обретения Ларри совершенно невесомы (не поддаются взвешиванию), а
его духовная высота неизмерима (нечем измерить). Кроме как – двигаясь от противного. Поскольку нельзя измерить духовный масштаб дела жизни Ларри положительно, то
остается противоположная возможность – измерить его отрицательно, оценить его через
масштаб и размер отрицаемой им величины.
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РОЛЬ «СТЕРТОЇ» АНТРОПОМОРФНОЇ МЕТАФОРИ
У СТРУКТУРУВАННІ КАРТИНИ СВІТУ
(на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу)
Стаття присвячена дослідженню формування «стертих» антропоморфних метафор у мові і їх ролі у структуруванні картини світу. Розглядається функціонування даних метафор на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу.
Ключові слова: метафора, метафоризація, «стерта» метафора, антропоморфізація, «стерта» антропоморфна метафора, понятійна система.
Статья посвящена исследованию формирования «стертых» антропоморфных метафор и их роли в структурировании картины мира. Рассматривается функционирование данных метафор на материале англоязычного публицистического дискурса.
Ключевые слова: метафора, метафоризация, «стертая» метафора, антропоморфизация, «стертая» антропоморфная метафора, понятийная система.
The article deals with the formation of «dead» anthropomorphical metaphors in the language and their role in the world’s picture structuring. The functioning of the given metaphors
is analyzed on the basis of English publicistic discourse.
Key words: metaphor, metaphorization, «dead» metaphor, anthropomorphization, «dead»
anthropomorphical metaphor, conceptual system.
У сучасному мовознавстві стало вже традиційним вивчати взаємовідношення між
мовою, мисленням, людською свідомістю та світосприйняттям індивідів у тісному
зв’язку із антропоцентричною парадигмою знання.
Цілком відомим є факт, що будь-яка спроба адекватно сформулювати поняття «людина» прямо пов’язана із необхідністю моделювання загальних принципів мисленнєвої
діяльності. У свою чергу, здійснення природної потреби людини до самоіндентифікації
неможливо окремо від світу, а отже і від його осмислення. Саме мислення і є механізмом
аналізу та інтерпретації навколишнього середовища. Ми сприймаємо оточуючий світ за
допомогою понятійної системи, яку виробляємо у процесі нашої мисленнєвої діяльності.
Пізнавальний аспект є надзвичайно важливим у системі мислення людини в цілому, тому
що пізнання відображає безпосередні «взаємовідносини» людини із навколишнім світом.
Одним із шляхів виявлення закономірностей в інтерпретації людьми світу є розгляд
мови як інструмента комунікації, заснованого на тій самій понятійній системі, що і наше
світосприйняття. У цьому випадку дослідження мови стає для нас джерелом даних про
те, що являє собою ця понятійна система [1:10]. Мова не просто стає відображенням цієї
понятійної системи, більш того, вона і є її основоним носієм.
У мові закріплені не просто її різноманітні елементи, а і закономірності і зв’язки всієї
системи в цілому. Наприклад, мислення людини базується на можливості абстрагувати
© Салдецька О.І., 2011
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ті чи інші якості від об’єкту, який ними володіє. Подібні абстрактні поняття закріплені
саме у мові.
Самопоповнення людської понятійної системи теж багато чим забов’язане можливості абстрагувати якість від обєкту. Лише завдяки цій можливості людина володіє
різноманітними вербальними механізмами збагачення власної понятійної системи. Найважливішим механізмом такого характеру є метафора, за допомогою якої, стикаючись
з доти невідомим, людська свідомість намагається інтегрувати його у свою понятійну
систему. Вона включає її до тієї чи іншої категорії відповідно тим якостям нового обєкту,
які були абстраговані та вивчені до цього. Така загальна якість стає підставою для зміни
об’єкта розгляду: як тільки вдалося включити об’єкт до певної категорії, свідомість починає вивчати його за схемами, які знаходить адекватними для цієї категорії.
В останні роки вивчення метафори ведеться у різних галузях науки: філософії, логіці
та психології, зорієнтованих на природу та сутність метафор [2; 3]; культурології і соціології, які розглядають каузальні зв’язки метафор [4]; герменевтиці, лінгвістиці, когнітології,
що вивчають структуру та якості метафор, механізми метафорізації [5; 6]. Всеохоплюючий
інтерес до метафори зумовлено змінами, які мали місце у структурі та динаміці сучасного
знання про світ, переглядом позицій з питань співвідношення мови та мислення, мовного
відображення дійсності, осмислення значущості метафори у пізнанні.
Зацікавленість лінгвістів до вивчення метафори залишається стійкою, оскільки на
сей час недостатньо дослідженими залишаються окремі питання стосовно теоретичного
та практичного аналізу метафори, зокрема таким є розгляд формування та особливостей функціонування «стертих» метафор із антропоморфним компонентом. Це зумовлює
актуальність даної проблеми та дозволяє сформулювати мету даної статті як вивчення
ролі «стертої» антропоморфної метафори у структуруванні картини світу.
Метафори настільки гомогенно вписуються до всієї понятійної системи, що деякі
дослідники мови роблять висновок про те, що «наша буденна понятійна система метафорічна за своєю суттю [1: 12]. Так, окрім метафор, що використовуються обдумано, існують «стерті» метафори, вбудовані у мову настільки міцно, що людина вже не сприймає
їх у якості метафор.
Але якщо у випадку використання метафори у раціональному пізнанні світу людина
робить це свідомо («Коли ми вживаємо слово у невласному значенні, ми памятаємо, що
воно – невласне» – пояснює Ортега-і Гассет [7]), сприймаючи межі адекватності заміни,
то у випадку використання «стертих» метафор, які за фактом стали мовною складовою,
питання доцільності роботи у логічному просторі аналогії під час метафоризації постає
дуже актуальним.
Необхідно зазначити, що у природній мові склалася традиційно зумовлена ситуація.
Метафори, що є міцно інтегрованими у неї, зокрема навіть не сприймаються як такі. Але
якщо саме вони у певному сенсі детермінують межі того логічного простору, у якому ми
сприймаємо об’єкт чи розмірковуємо, то можна припустити, що ми не так індиферентні
до їхньої «стертості».
Адже, якщо прийняти тезис про те, що наша понятійна система багато у чому метафорична, очевидним є наслідок: метафора так чи інакше визначає процес нашого мислення, поведінки і структурації повсякденного досвіду.
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У взаємодії зі «стертою» метафорою процес цього детермінування є схованим, він не
усвідомлюється.
Існує ризик у даній ситуації загубити необхідне у використанні метафори усвідомлення її двоїстості, оскільки зіставлення не повинно бути абсолютним. Якщо людина не
усвідомлює, що звертається до «стертої» метафори, то, вважаючи досліджуваний об’єкт
тотожнім дослідженому і запропонованому метафорою, вона несвідомо створює понятійну категорію, у якій елементи можуть бути пов’язані трохи міцніше, ніж у дійсності.
У цьому полягає головна складність взаємодії із «стертими» метафорами.
У даному контексті цікавим виявляється розгляд формування «стертих» метафор у
мові та роль, яку вони відіграють при структуруванні картини світу.
Для того, щоб зрозуміти у якій мірі використання «стертих» метафор є канонізацією
пізнавальних процесів, необхідно проаналізувати те, що вони собою являють і для чого
створюються.
Для цього слід уточнити, що метафорою є аналоговий перенос змісту з одного об’єкту
на інший, який має певну підставу (наприклад, які-небудь якості, що абстрагуються).
Слід зазначити, що випадки подібного переносу, що сприймаються нами як метафори, можуть і не бути такими. Це відбувається, коли слово в результаті певної мовної
еволюції уходить від свого первісного значення і починає позначати цілком інші речі.
Саме із подібними ситуаціями ми стикаємося, коли взаємодіємо із більшістю застарілих
слів, які вже втратили своє значення для нас.
Але з іншого боку, «стерті» метафори не сприймаються нами саме тому, що зв’язок
із емпіричною основою метафори трансформувався. У випадку із «стертими» метафорами цей зв’язок може бути або деформованим (через мовні, понятійні чи історичні зміни), або настільки очевидним, що сам факт переносу стає непомітним. У кожному разі,
йдеться про те, що у використанні «стертих» метафор подібний зв’язок не є продуктом
конкретного свідомого акту проведення аналогії.
Характеризуючи «стерту» метафору тільки лише через пасивність зв’язку зіставлення, можна легко помилитися у її «розпізнанні». Суть «стертої» метафори скоріше
в тому, що процес зіставлення нібито виходить за рамки її використання. Так, одним із
розповсюджених прикладів «стертої» метафори є словосполучення ‘a leg of the table’.
Очевидно, що у даному випадку зіставлення даної деталі меблів із кінцівками людини
відбувається в результаті механізму антропоморфізації у мовній свідомості людини, але
дана аналогія не активізується кожного разу при використанні цього вислову.
Іншими словами, важливим є номінативний характер більшої кількості «стертих» метафор. Розширюючи понятійну систему на вербальному рівні, людина фіксує у мові нові
об’єкти чи явища, нормалізуючи метафору.
Так, у мові знаходить своє виявлення та закріплення те, як людина «використовувала» своє тіло для орієнтації у просторі, тобто сприймала оточуючу дійсність через
відчуття тілесності. Досліджуючи фактичний матеріал на основі англомовного публіцистичного дискурсу, можна помітити, як наприклад, у колись образних висловах, які
стали у сучасній англійській мові «стертими» метафорами чи просто сталими виразами,
лексеми на позначення частин тіла (наприклад, back, head, heart) було використано для
найменування місця знаходження у просторі, напряму руху або послідовності речей.
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Цілком логічним стає припущення, що ці одиниці набували нового значення і переходили у адвербіальні частки за принципом того, як відчувалася у просторі та чи інша
частина тіла. Так, іменник ‘back’ – ‘спина’ став використовуватися у якості маркеравідсилки «назад», позначаючи положення «позаду» за аналогією розташування спини,
позаду людського тіла. Подалі лексема ‘back’ стала часто приєднуватися у якості препозиціональної частки до дієслів, формуючи вербальні фразові комплекси із новим відтінком значення, у деяких випадках позначаючи напрям руху «назад» як у просторовому,
так і у часовому континуумі. Розглянемо на конкретних прикладах:
It may look quiet when the Humvees go past during the day but the militias will be back at
night, murdering and intimidating [8:23].
A strong beneficent state, with heavy taxation, regulation and protection, is common to
many continental European countries. But nowhere is it more pronounced or entrenched than
in France, where it reaches back to the construction of roads, canals and industrial mammoths
under Jean-Baptiste Colbert, Louis XIV’s minister of finance [8:26]
У першому з вищенаведених прикладів фразове дієслово ‘be back’, позначаючи
можливість знову повернутися до певного місця, вказує на зворотній напрям руху у
просторі. У свою чергу, фразове дієслово ‘reach back’ у другому прикладі характеризує
зворотність руху у часі.
Подібним чином відбувалося і переосмислення таких лексичних одиниць як ‘head’,
‘heart’, коли відповідно до розташування даних частин тіла у людському організмі в результаті процесу метафоризації було утворено вирази на позначення «верхнього» та «центрального» місцеположення об’єктів у дійсності (a head of the party, the heart of the matter)
або напрямів їхньої акціональності (to go ahead, to move ahead). Згодом здійснення аналогового переносу стосовно подібних антропоморфних одиниць набувало більш несвідомого
характеру, призводячи до перетворення їх на «стерті» антропоморфні метафори. Відбиття
даних аргументів можна знайти у англомовному публіцистичному дискурсі:
The other worry is whether Rwanda’s neighbours – Burundi, Congo, Tanzania and Uganda
– will build the transport infrastructure to get Rwanda’s improved goods to market abroad. If
they do, then perhaps Rwanda can really move ahead [9:34].
…in districts they never visit and to which they have no necessary connection. Every so often,
though, the war in the heart of India forces itself on the international consciousness [10: 5].
Таким чином, можна дійти висновку, що наявність та широке використання «стертих» антропоморфних метафор у мові, перш за все, підкреслюють антропоцентричність
принципів світосприйняття, які вже стали позасвідомими і проявляються тільки у мові.
Основна роль «стертих» антропоморфних метафор у структуруванні картини світу полягає у тому, що вони є результатом вербалізації механізмів орієнтуванні людини у просторовому та часовому континуумі завдяки відчуттю власної тілесності.
Предметом подальшого дослідження, на нашу думку, має стати механізм формування концептуального антропоморфного простору і засоби його реалізації у мові.
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ФИЛОСОФИЧНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ЛИТЕРАТУРНОЙ
КРИТИКИ Л. ШЕСТОВА
У статті розглядаються аспекти інтерпретаційної практики Л. Шестова. Аналізується стаття «Кіркегард та екзистенційна філософія», оскільки ряд положень, викладених у ній, дозволяє виявити сутнісні зв’язки філософського та літературознавчого
підходів до текстів художньої літератури.
Ключові слова: критика, російська література, «шестовізація», митець, інтерпретація.
В статье рассматриваются аспекты интерпретационной практики Л. Шестова.
Анализируется статья «Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)», так как ряд положений, изложенных в ней, позволяет выявить сущностные связи
философского и литературоведческого подходов к текстам художественной литературы.
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This article examines L. Shestov’s interpretation practices. The accent is made on his
article “Kirkegard and existential philosophy”, because many ideas, which are analyzed,
give the possibility to understand the correlation between philosophical and literary criticism of L. Shestov.
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Проблема интерпретации текстов является одной из значимых в современном литературоведении. Интерпретационная практика Л. Шестова активно проявлялась в его
работах о А. Пушкине, И. Тургеневе, Ф. Достоевском и др. Прежде всего, в интерпретации Л. Шестова важно его толкование текстов художников, для которых характерна
экзистенция человеческого сознания. Неслучайно, Н. Бердяев называет такого рода интерпретации лучшими в книгах Л. Шестова. Для Л. Шестова характерно обращение к
работам Кьеркегора, Гуссерля, Ницше, которые, с точки зрения критика, позволили ему
выстроить концепцию русской литературы: «…русская философская мысль, такая глубокая и такая своеобразная, получила своё выражение именно в художественной литературе. Никто в России так свободно и властно не думал, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь,
Тютчев, Достоевский, Толстой… и даже Чехов… »[9: 45].
Таким образом, целью нашей работы является осмысление интерпретационной
практики Л. Шестова, в которой оказывается наиболее важной проблема диалога[1].
Поэтому статьи С. Кьеркегора становятся прецедентным текстом для одного из векторов диалогичности критика: «Киркегор – лишь прекрасный повод для развития темы,
которая его самого мучит и которой он посвятил всё своё творчество» [5: 35]. В текстах
С. Кьеркегора и Л. Шестова очевидна общность типов сознания, основанная на включённости в текст лейтмотивных образов (библейских (Иов, Авраам), философских (Сократ,
Платон, Гегель), художественных (Подпольный Человек, Иван Карамазов, Ставрогин)).
Интертекстуальный уровень позволяет осмыслить концепцию Л. Шестова в широком
литературном контексте. Позиция критика оказывается репрезентантом качественно новой возможности понимания и интерпретации мира и места в нём художника[6].
В современном литературоведении усилился интерес к проблемам истории и теории
литературной критики. В этом плане наиболее значимы исследования украинских, российских, польских и англоязычных исследователей (Р. Громяка, Н. Кочетовой, М. Наенко,
Н. Раковской, С.Яковенко; В. Лашова; А. Валицкого; A. Oppo). Особый интерес вызывает
литературная критика конца ХІХ – начала ХХ вв. Что касается Л.Шестова, к его наследию
обращаются в основном философы, культурологи. Представляется односторонней точка
зрения, согласно которой интерес Л.Шестова к литературе обусловлен только его общефилософской концепцией. Художественность русской литературы ХІХ века в контексте
поисков критика ещё не стала предметом литературоведческих исследований.
Ряд литературоведов полагает, что интерпретация работы «Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)» связана со стремлением Л. Шестова к антропоцентризму. Художник становится основным объектом, структурой,
вокруг которой выстраивается ход размышлений критика. Наполненность работы явными и скрытыми цитатами, авторскими комментариями и мыслями, оставленными
для размышления читателю, определяют идиостиль [5: 57](своеобразный авторский
стиль) и полифоничность шестовского языка.
Текст «Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)»
состоит из 25 глав и заключения. Каждая глава имеет в своём названии формулировку основной проблемы («Вера и грех», «Гений и рок», «Знание как падение» и др.);
имена мыслителей или библейских персонажей, к опыту которых постоянно обращается критик, выведены в название двух глав – «Иов и Гегель», «Киркегард и Лютер».
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Каждой главе предпослан эпиграф из философских работ или Библии, который Л.
Шестов разворачивает, осмысляет, предлагает свой вариант понимания и интерпретации волнующих его вопросов.
В главе «Иов и Гегель» критик интерпретирует фразу «Глас вопиющего в пустыне»,
подчёркивая особую позицию С. Киркегарда. Тем самым Л. Шестов как субъект высказывания ведёт речь об экзистенциальном состоянии: «…философия и литература имеют
своим началом не удивление… а отчаяние [курсив тут и далее. – Е. Б.]» [5: 59].
Речь идёт о том, что С. Киркегард решает «последние загадки бытия» – «загадки знания, веры, греха, искупления»[5: 72]. Когда приходит осмысление бытия, возникает «безотчётный, беспричинный и бессмысленный страх перед Ничто»[5: 75] – той властью, которая стоит над необходимостью, как пустое множество. Страх же порождает отчаяние,
которое «подводит художника к пределам сущего» [5: 89]. Так, для Л. Шестова гибель
Авраама и казнь Ф. Достоевского (как идеи, концепции) невозможны, поскольку в этом
случае Абсурд и Вера будут вновь побеждены разумом, необходимостью. И главным для
всего творчества критика становится бунт, борьба за «живых» Авраама, Иова, Р. Ольсен,
Ф. Достоевского. Близкими концепции Л.Шестова в этой связи оказываются следующие
слова С. Киркегарда: «…Даже в то мгновение, когда нож блеснул уже в его руках, Авраам
верил, что Бог не потребует у него Исаака… Бог может вернуть к жизни закланного сына.
Авраам верил в силу Абсурда: человеческие расчеты для него давно кончились»[8: 152].
Близка Л. Шестову классификация человека, которую предлагает С. Киркегард. Датский мыслитель делит людей на два типа:
• рыцарь покорности;
• рыцарь веры.
Рыцаря покорности С. Киркегард определяет как человека, смирившегося со своей
участью, это человек, который смиряется с тем, что никогда царская дочь не станет его,
он «здесь только пришелец и чужак». Как, например, Сократ, принявший чашу с ядом.
По некоторым причинам казнь Сократа была отложена на 30 дней. Весь месяц со дня
вынесения приговора до дня казни был для Сократа сплошным монологом в диалогах
о сущности смерти. Как повествует ученик и друг Сократа Платон, последний день философа прошел в просветленных беседах о бессмертии души. Но для Л. Шестова такой
отказ от бунта и жизни невозможен, как невозможна и подчинённость закону.
Рыцарь веры, с точки зрения критика, «…через веру…получит царскую дочь…он
господствует над конечным»[5: 155].
Себя С. Киркегард относит к некоему промежуточному типу, который стремится к
вере, но боится «дерзновения», поэтому не приходит к Абсурду.
Интересно в данном контексте обратиться к классификации типов художника, предложенной Л. Шестовым, по которой художник может реализовать себя в четырёх типах:
плотском, душевном, духовном, невинном.
Интерпретируя позицию датского философа, Л. Шестов в работе «Киркегард и
экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)» расширяет свою концепцию типов художника и героя. Так рыцарь покорности для критика соответствует плотскому типу
или, как его называет Л. Шестов, – оседлый человек, не осознающий, что «его вечные идеи…
только заблуждения»[5: 45], «который больше всего боится неизвестности и прячется от
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неё за разными догматами» (установками морали и этики), «привыкший иметь убеждения» [там же]. Таковым для Л. Шестова являются персонажи Л. Толстого, либо
Ф. Достоевского (Макар Девушкин).
Рыцарь веры для Л. Шестова – это художник духовного типа, для которого, как отмечал
Л. Шестов, «хорошо сомневаться – ещё лучше верить» [там же], это те, для кого критик
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» (нем. Для небоящихся головокружения), это Авраам, Иов, Ф. Достоевский, А. Чехов, Г. Ибсен; это такие персонажи романов Ф. Достоевского, как Иван Карамазов, Ставрогин, Кириллов, кн. Мышкин и др.
Промежуточным становится душевный тип художника. Это люди, рвущиеся к
вере, но не пришедшие к ней. Невинный человек, в понимании критика, – человек до
падения, не имеющий ни знания вообще, ни знания различия между добром и злом.
Это, с одной стороны, сильный человек, поскольку он ещё находится за границей
познания добра и зла, но с другой – слабый, поскольку способен ослушаться Бога и
совершить первородный грех.
Интересны соотношения «Я-Другой», «Я-Он» в данном контексте. Обращаясь к читателю Л. Шестов говорит: «…Послушаем его [т.е. С.Киркегарда]: «Невинность [т.е. состояние до первородного греха] есть неведение. В невинности художник определяется
не духовно, а душевно, в непосредственном единстве с природностью. Дух в художнике ещё дремлет. Такое понимание находится в полном соответствии с Библией, которая
не признаёт за невинным человеком знания различия между добром и злом»…а тайна
невинности есть в то же время и страх…» [5: 125]. В данной цитате переплетённость
субъекта сознания и его объектов представлена достаточно полно:
1) прежде всего речь идёт об обращении к читателю (таким читателем является другой мыслитель), здесь призыв к совместному действию актуализирует сему значимости
для Л. Шестова предмета обсуждения;
2) отступление автора на второй план и превращение его в реципиента при цитации
(таким образом, автор не константен, а подвижен, он может в любой момент перейти на
позицию читателя воспринимающего);
3) высказывание автора после цитации, которое является трансформацией данной
цитаты и носит характер мыслей самого Л. Шестова.
Таким образом, автор является одновременно и субъектом, и объектом высказывания,
и адресатом, и смыслопорождающей субстанцией, и реципиентом.
Очевидно, что рассуждения ведутся автором в рамках рецептивной критики, в основе которой находятся следующие положения:
1) форма произведения есть форма воспринимающего субъекта;
2) произведение есть открытая система, нечто незаконченное, не обладающее
определённой формой;
3) читатель реагирует на поток, а не высказывание в целом;
4) озарение, внутреннее постижение объекта полностью заменяет язык (то есть
ощущение доминирует над вербальными средствами и занимает ведущую роль в
акте интерпретации).
Следование таким принципам помогает Л. Шестову достичь высокого уровня интертекстуальности, диалогичности и сформулировать основные тезисы своей кри22

тической системы, определив место художника в сложной ситуации пороговости и
экзистенциального одиночества.
В работе «Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)»
Л. Шестов расширяет и углубляет акт понимания сущности художника и его явленности
в литературе и литературном процессе. Понятие «глас вопиющего в пустыне» выводит
реципиента на уровень онтологический, когда понимание как акт осуществляется уже в
пределах бытийного, и художник реализует себя в полной мере лишь через дерзновения
(как, например, Ф. Достоевский в «Братьях Карамазовых»).
Правомерным является замечание Э.А.Бальбурова о том, что русскую философию
Л. Шестов отождествлял с русской литературой. Синкретичное начало, с нашей точки
зрения, является характерным для мирочувствования критика. Причиной такого «неделимого» восприятия стало и качественно новое осмысление «понимания как универсального способа освоения мира, вместившего в себя практическую, теоретическую и
художественную деятельность», когда мысль уже определяется в своей событийности,
что даёт возможность новых интерпретаций художественного текста.
Как мы отмечали, в работе «Киркегард и экзистенциальная философия (Глас
вопиющего в пустыне)» Л. Шестов обращается к именам двух русских авторов –
Ф.М.Достоевского и М.Ю.Лермонтова.
Имя Ф.Достоевского возникает, когда субъект высказывания ищет ответ на вопрос
С. Киркегарда: «…Что же, и Христос, являя чудо, отклонял наше внимание от милосердия и, стало быть, провинился перед этическим?»[5: 145]. Для Л. Шестова очевиден
ответ на данный вопрос: Христос как Сын Божий стоит над этическим, потому категории
этического (например, милосердие, которое, как мы отмечали выше, утверждает бессилие
человека) для Него неистинны, верой совершаются великие дела. Но целью критика является необходимость убедить в этом реципиента, потому он отмечает: «Пусть на этот вопрос ответит Достоевский, один из наиболее близких и конгениальных Киркегарду писателей: «Я утверждаю…сознание своего бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь
пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном убеждении
в страдании человечества, может обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему»[5: 179]. Эти слова из «Дневника писателя, 1875г.» (гл. 3 «Голословные
утверждения») являются прецедентным текстом в концепции Л. Шестова о свободной воле
художника, которую парализует обыденность. Это тот душевный тип художника, пределы
которого не преодолели ни С.Киркегард, ни Л.Толстой, ни Г.Ибсен, ибо понимание смысла
жизни и творчества невозможно из-за страха перед Ничто, когда пассивная любовь рождает ненависть, окончательно закрывающую выход к Абсурду и вере. Пограничность и кризисность ситуации в душе художника определяется Л. Шестовым как хронотоп сознания,
внутренний пространственно-временной образ, открытый и динамичный, противоречивый
и нестабильный, в котором возможна «бессильная любовь» и «любовь-бунт».
Таким образом, голоса трёх субъекта высказывания (С. Киркегард, Ф.Достоевский,
Л. Шестов) превращаются в один «глас вопиющего в пустыне», сливаясь на уровне онтологических вопросов и ответов. Это происходит благодаря сопряжению, наложению
цитат. Мы видим, что концепт голоса (одинокого) приобретает более широкие границы,
определяя и новое качество концепта одиночества (как независимой, неклассической
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позиции, качественно иного взгляда на концепцию литературы и места в ней художника).
Образ Ф.Достоевского становится для Л. Шестова точкой опоры, именно в его творчестве критик находит подтверждение многим положениям своего поиска. В работе «Достоевский и Ницше» Л. Шестов актуализирует значимость Ф. Достоевского как представителя позиции бунта против классической философии: «Уже то обстоятельство, что
стали возможны учителя[курсив. – Л. Ш.] вроде Достоевского и Ницше, проповедующие любовь к страданию и возвещающие, что лучшие из людей должны погибнуть, ибо
им будет всё хуже и хуже, показывает, что розовые надежды позитивистов, материалистов и идеалистов были только детскими грёзами. Трагедии из жизни не изгонят никакие
общественные переустройства, и, по-видимому, настало время не отрицать страдание…а
принять их, признать и, быть может, наконец, понять»[5: 78].
Думается, что Ф. Достоевский интересовал Л. Шестова не только как писатель, но и
как человек, в жизни которого имели место трагедия (арест членов кружка Петрашевского, смертный приговор, отмена казни в последний момент), пограничность как состояние
постоянной балансировки между обыденностью и Абсурдом (увлечение азартными играми, моделирующими ситуацию «жизнь-смерть»). Теория отчаяния и трагедии нашла своё
отражение в жизненном пути писателя, потому Ф.Достоевский стал ярким примером художника духовного типа, который через этическое приходит к пониманию бунта Абсурда.
В этом контексте обращается критик и к личности М. Ю. Лермонтова. Говоря о смерти
как примиряющем всех людей факторе, Л. Шестов вновь бунтует, отмечая, что «неполная
радость жизни» важнее бессмертия: «И бессмертие, и блаженство, и вечность не смывают
воспоминаний о позоре пережитого…существования и ещё меньше могут заменить…радости, которых человек был лишён. Словно он повторяет демона Лермонтова: «Я позавидовал невольно неполной радости людской». Она, эта неполная радость, лучше, чем
вечность, чем райское блаженство, – которое нам уготовляет этическое»[5: 57]. Слова из
поэмы М.Лермонтова «Демон» Л. Шестов использует в качестве подтверждения своей
концепции о жизни как главном и первом источнике литературы. Для критика творчество поэта – пример предпоследних слов, когда понимание доходит до мучительного
осознания своего бессилия в пределах рациональной жизни. М. Лермонтов – художник,
который в своём одиночестве не сумел перейти границу этического, подойдя к краю пропасти и заглянув в неё. Жизненный путь этого поэта также становится примером трагического миропереживания (ссылка на Кавказ, участие в военных действиях, трагическая
любовь, ранняя гибель). В работе «Апофеоз беспочвенности» Л.Шестов отмечает: «…с
Лермонтовым моралист ничего не сможет поделать» [5: 53]. Это то главное, что ценит
критик в поэте – устремлённость к свободе, открытость перед отчаянием.
Таким образом, обращение к Ф.Достоевскому и М.Лермонтову неслучайно. Л. Толстой не смог бы заменить в данном контексте ни одного из них, поскольку концепция его
не была наполнена (хотя и имела зачатки) трагизмом мироощущения. Жизненные пути
Ф. Достоевского и М.Лермонтова нашли отражение в их произведениях. Здесь практика (жизнь) легла в основу теории (творчества), к чему и призывал Л. Шестов, говоря о
необходимости создания литературы бродягами (утверждая первичность жизни). Критик считал, что чувственный опыт важнее в постижении истины, чем теории и законы,
созданные рационально.
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Особый метод «странствования по душам» становится главным при анализе
Л. Шестовым творчества того или иного писателя. Процесс «шестовизации» даёт возможность критику избегать историко-хронологического принципа, который, с его точки
зрения, является поверхностным. Эпохи и времена, представители различных направлений в литературе, герои истории, библейские герои и герои произведений сталкиваются, взаимодействуют, образуя, таким образом, многогранный диалог. В дальнейшем
данное исследование можно расширить, привлекая для анализа конкретные тексты
русской литературы ХІХ века.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ
ІСПАНОМОВНОГО ТЕКСТУ БІБЛІЇ
У статті зроблено спробу виявити релевантні ознаки національно-культурних особливостей тексту іспанської Біблії та визначити культурологічну функцію окремих слів
та виразів у книгах Старого та Нового Заповітів, їх інтерпретацію в межах іспанського світосприйняття.
Ключові слова: іспанська мовна картина світу, культурологічний аспект, поняття,
сприйняття біблійного слова.
В статье сделана попытка обнаружить релевантные признаки национальнокультурных особенностей текста испанской Библии, а также определить культурологическую функцию отдельных слов и выражений в книгах Ветхого и Нового Заветов, их
интерпретацию в пределах испанского мировосприятия.
Ключевые слова: испанская языковая картина мира, культурологический аспект,
понятие, восприятие библейского слова.
This article presents an attempt to reveal relevant characters of the national and cultural
peculiarities of the Spanish Bible text and also to determine a culturological function of some
words and expressions in the books of the Old and New Testament, their interpretation within
the limits of the Spanish perception of the world.
Key words: Spanish language world picture, culturological aspect, notion, bible word perception.
Біблія є культурним надбанням суспільства і представлена у вигляді священного
тексту. Святе Письмо відображає єврейську культуру, водночас займає головне місце у
християнській культурі, є Словом Божим для усього християнського світу, виразником
християнської релігії. У зв’язку з поширенням християнства на Захід та перекладанням
Біблії на латину, а потім і на іспанську мову, Святе Письмо стає представником й іспанської культури. «Переклади цікаві тим, що кожна мова приносить у священний текст
щось своє, національне, – виникають смислові нюанси, відтінки» [1: 64]. «Кожна нація,
яка читає Біблію рідною мовою, засвоює її, робить її своєю, не тільки сама пропитується
біблійною культурою, але й приносить у Святе Письмо свій неповторний облік» [2: 46].
Актуальність статті визначається загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на
вивчення культурного фактора в мові та підвищеною увагою до мовних явищ у тріаді
«людина-мова-світ», де мова є формою і способом структуризації та вербалізації досвіду
© Шевченко А.С., 2011
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людини. Останнім часом значно збільшився інтерес мовознавців до вивчення біблійних
текстів. «Біблійна лексика містить культурно-історичну інформацію і відображає образну християнську картину світу. Дослідження лінгвокультурологічного аспекту біблійної
лексики пов’язано з проблемою взаємозв’язку мови, культури та релігії» [3: 3]. Проте
аналіз біблійних текстів з позицій лінгвокультурології проводився лише частково.
Метою дослідження є висвітлення національно-культурної специфіки осмислення
християнської картини світу носіями іспанської мови. Завданням є дослідити особливості мовної реалізації культурних зв’язків та впливів на формування християнської картини світу у тексті іспанської Біблії.
Оригінальними мовами Біблії були єврейська (книги Старого Заповіту) та грецька
(книги Нового Заповіту). Переклад Біблії Рейна-Валера іспанською мовою є репрезентом
іспанської мовної картини світу.
Іспанська назва однієї з біблійних книг, яка є цікавою в культурологічному відношенні як за змістом, так і за назвою, зберігає оригінальну форму івриту, де для формування
найвищого ступеня порівняння потрібно продублювати висловлення: «Еl Cantar de los
Cantares» («Пісня над піснями») замість «el mejor de los cantares». Вибір лексеми «cantar»
теж культурно обумовлений. Синонімічною для неї виступає лексема «canción», але перекладач обирає першу завдяки її культурологічній наповненості. «Cantar» – куплет чи
коротка поетична композиція, покладена на музику для співу або призначена для народних наспівів, таких як фанданго, хота та ін. Тоді як «canción» – це віршована композиція,
яку співають, або призначена, щоб бути покладеною на музику.
«Пісня над піснями» – це поема, поділена на строфи, в яких двоє закоханих по черзі виражають свої взаємні почуття за допомогою пристрасної мови високого літературного рівня
і яскравого колориту. Ця книга передає зв’язок мови і мислення зі старовинними весільними
гімнами ізраїльського суспільства. Це були наспіви, виконані або нареченими, або родичами
і запрошеними, котрі танцювали і співали протягом семи днів, коли тривали радісні весільні
гуляння. Лексема «cantar» точніше транслює культурний аспект цієї книги.
Вислів з уст Адама по відношенню до Єви: «¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y
carne de mi carne!» («Оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого») також експлікує найвищий ступінь ознаки. Цей вираз синонімічний вираженням ніжності,
люб’язності, компліменту, таким як «corazón mío», «vida mía», «аlma mía» [4]. З культурологічної точки зору в цьому вірші особливим є вибір лексеми «carne» – плоть, тоді як
в українському відповіднику вжите слово «тіло» (ісп. cuerpo). «Cuerpo» – це поєднання
систем органів, які складають живу істоту, у той час як «carne» – матеріальна або тілесна
частина людини, яка виступає протилежністю духу [5].
У біблійному вірші, який розповідає історію про створення Богом жінки з ребра Адама видно, що більш точним є переклад за допомогою слова «carne», оскільки мова йде
про матеріальну або тілесну частину людини, а не про живу істоту взагалі: Y puso Adán
nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo; pero no se halló ayuda
idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y, mientras
éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová
Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: ¡Ésta sí que
es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Será llamada «Mujer», porque del hombre fue
tomada. (Gén. 2:20-23) [6: 17].
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В іспанській мові існують також вирази «carne y sangre» (брати, сестри і родичі) і
«ser de carne y hueso» (розм. бути чутливим як і інші люди до переживань і злигоднів
людського життя), які несуть у собі відголоски біблійних історій.
У кастильській мові Іспанії, і, окрім того, у Латинській Америці, для кожного значення є декілька словесних відповідників, наприклад, для позначення поняття «хлопчик, хлопець»: «niño», «muchacho», «chico», «mancebo» (Іспанія), «chango» (Мексика),
«patojo» (Гватемала), «chavalo» (Нікарагуа), «botija» (Уругвай) тощо [4]. Єврейська мова
є повною протилежністю, тому що вона є дуже строгою. У івриті іноді одне поняття має
цілком різні значення. Класичним прикладом є поняття «руах», яке позначає вітер, бриз,
подув, подих, життя, силу, рух, дух.
Святе Письмо постійно варіює двома значеннями слова «руах». Коли у книзі Буття
1:2 говориться, що “el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas” (Дух Божий
ширяв над поверхнею води), цей вірш на івриті може також означати «і сильний вітер
дув над водами», оскільки вираз «руах Елохім» може означати «Дух Божий», а також
«сильний вітер». Щодо іспанського варіанту цього вірша слід зазначити, що лексема
«superficie» (межа або границя певного тіла, яка відділяє і відрізняє його від того, що ним
не є; зовнішній вигляд чогось) краще відповідає поняттю «поверхня», ніж «faz» (поверхня, вигляд чи сторона якоїсь речі). Однак, потрібно зауважити, що слово «faz» належить
книжному стилю, тобто більш піднесеному і архаїчному, стилістично маркованому, ніж
«superficie», яке є стилістично нейтральним.
Лексема «las aguas» у множині є культурологічно навантаженою у порівнянні з
формою однини «el agua». Множина тлумачиться як морський термін: води моря, що
наближені до якогось берега, тоді як однина «el agua» – це рідка рідина без запаху, без
смаку і без кольору, найповніший і чистий компонент земної поверхні, який формує
дощ, джерела, ріки і моря. Іспанська версія представляє воду не як компонент земної
поверхні, а як однорідну водойму без поділу на менші її складники. У історії створення світу саме води моря (водойми) є первинними по відношенню до землі (пор.: Дух
Божий ширяв понад водами) [7: 5].
У Новому Заповіті також спостерігається гра мовною двозначністю поняття «руах».
Наприклад, коли в Івана 3:8 Ісус пояснює, що означає народитися від Духа Святого, Він
знову варіює двома смислами і вживає, як приклад, вітер: El viento sopla de donde quiere,
y oyes su sonido; pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del
Espíritu (Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить, і
куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений) [8: 1182].
Вираз іспанською мовою додає більше образності (Дух має властивість вітру). Іспанські поняття «viento» – повітряна течія, яка утворюється в атмосфері з природних
причин; річ, яка рухає або хвилює душу з великою силою або мінливістю (мотив, спонукання) та «soplar» – (говорячи про вітер) віяти відчутно (дути). Тоді як «еspíritu» – нематеріальна істота, наділена розумом; розумна душа.
У тексті книги Дій 2:1-4 представлено розповідь про П’ятидесятницю: Cuando llegó el
día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como
de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban; y se les aparecieron
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del
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Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran.
(Коли ж почався день П’ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила ввесь той дім, де сиділи
вони. І з’явилися їм язики поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному
осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як їм Дух
промовляти давав) [8: 1213]. У цих віршах поєднуються два абсолютно несумісні поняття:
Духа (Святого) і вітру, що додає висловленню більшої експресії і насиченості образу.
Вирази: llegó el día (прийшов день), vino del cielo un estruendo (прийшов з неба голосний шум) із ІІ розділу книги Дій Святих Апостолів є культурно обумовленими. Лексема
«llegar» – досягнути мети або терміну переміщення; прийти часу бути або статися чомусь, відсилає нас до подій попереднього розділу, коли перед вознесінням Ісус дав повеління учням: Y estando juntos, les ordenó: – No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa
del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días [6: 1230].
Поняття «venir» у даному контексті відображає кілька значень, а саме: (говорячи про
річ) переміститися звідти сюди; (говорячи про володіння чи використання чогось) перейти від одних до інших; (говорячи про річ) походити чи мати залежність від іншої у
фізичному чи моральному. Тобто, іспанський переклад не лише говорить про первинну
локалізацію Духа Святого, але й про переміщення територіально і зміну (або, точніше,
розширення меж) володарів та способів використання. Багатовимірність іспанського поняття «venir» дозволяє розширити межі сприйняття зображеного біблійного слова та вийти на іспанську мовну картину світу.
Культурологічний аналіз слів і виразів з книг Старого (Буття, Пісня над Піснями) і
Нового Заповітів (Євангеліє від Івана, Дії Святих Апостолів): el cantar/la canción, la carne/
el cuerpo, la faz/la superficie, las aguas/el agua, el viento/el Espíritu, llegó el día, vino del cielo
un estruendo, дав змогу виявити національно-культурне підґрунтя та визначити культурні
відтінки вживаної лексики у іспанській Біблії.
Таким чином, в іспаномовному тексті Біблії відображаються культурологічні особливості іспанської мови. Святе Письмо іспанською мовою є представником іспанської
культури, воно залишається самобутнім і неповторним та інтерпретується в межах іспанського світосприйняття, надаючи тексту Біблії специфічного національного відтінку.
Перспективним є подальший культурологічний аналіз національно-маркованої лексики
іспаномовної Біблії книг Старого та Нового Заповітів.
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ДІАЛОГОВИЙ ДИСКУРС У ПРОЗОВОМУ КОНТЕКСТІ
(на матеріалі українських письменників поч. ХХ століття)
У статті розглядаються особливості дослідження ділового дискурсу в процесі формування особистості з точки зору структури діалогу і позицій учасників комунікації на
матеріалі прозового художнього тексту.
Ключові слова: дискурс, діалог, діалогічний дискурс.
В статье рассматриваются особенности исследования диалогического дискурса в
процессе формирования личности с точки зрения структуры диалога и позиций участников коммуникации на материале прозаического художественного текста.
Ключевые слова: дискурс, диалог, диалогический дискурс.
The article focuses on the investigation of peculiarities of dialogue discourse in personality
formation process from the point of view of dialogue structure and the positions of the
communication members on the basis of prosaic fiction text.
Key words: discourse, dialogue, dialogue discourse.
Актуальним на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки з боку комунікативної
лінгвістики є дослідження діалогового дискурсу, його мовних явищ, вербальних концептуальних моделей та їхнього особливого впливу на функціонування мовних одиниць. Це
знаходить вияв у тому, що дослідження діалогового дискурсу в прозовому контексті на
матеріалі творчості українських письменників початку ХХ століття у сучасній лінгвістиці викликає особливий інтерес, у значення якого заломлюються філософські, соціологічні і психологічні погляди.
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Увага до проблеми діалогу, окремих аспектів його дослідження, зумовлена насамперед
комплексністю мовного явища, прагненням лінгвістів знайти приховані механізми, які керують самим ходом діалогу, закономірностями його існування. У системі мовних структур
діалог розглядається як динамічне мовне явище, якому притаманні такі поняття як дискурс, діалогічний дискурс у системно-діяльнісному та функціонально-комунікативному
підходах, в основі якого лежить подвійна орієнтація на автора, творця, який розглядається
як універсальна мовна особистість, і на соціум, представлений адресатом та адресантом.
Такий підхід щодо дослідження діалогу на тлі формування комунікативнодискурсивної парадигми вказує на необхідність теоретичного і практичного дослідження
діалогового дискурсу у прозовому контексті, спрямованого на обґрунтування реалізації
мовної системи з урахуванням лінгвальних та екстралінгвальних чинників.
Метою дослідження даної проблеми є розгортання функціонально-комунікативних
одиниць у дискурсних діалогічних структурах прозового тексту та необхідність теоретичного і практичного дослідження проблеми діалогу в рамках лінгвістики тексту,
направленого на обґрунтування реалізації мовної системи з урахуванням лінгвальних
та екстралінгвальних чинників.
Питання дослідження дискурсу, окремі аспекти його використання й функціонування стали об’єктом наукових шукань багатьох дослідників. Так, дослідження дискурсу з
позиції мовної особистості, окремі аспекти його функціонування розглядалися у працях
Н.Д. Арутюнової, О.В. Падучевої, О.Б. Сиротініної, О.А. Земської та ін. Не залишають
поза увагою дослідження дискурсн і сучасні українські лінгвісти Ф.Бацевич, Н.Волкогон,
К. Кусько, К.Серажим, О. Селіванова, Л.Соловйова, Г. Яворська та ін. Широку палітру
наукових праць останнього часу (Г. Вежбицької, Н.І. Сукаленко, Т.В. Радзієвської, Н.Д.
Арутюнової, В.М. Телія, О.С. Яковлєвої, Ю.С. Степанова, В.М. Топорова, Т.І. Вендіної,
О.В. Урисон, Г.І. Берестнєва) виконано в культурно-антропологічному ракурсі.
На думку вчених дискурс розглядається як концепт, організуюча модель, мобільний конструкт мовної діяльності, спрямований на презентацію мовно-комунікативних актів різної
типології, шляхом поєднання глибинних та поверхневих мовних структур з численними
структурами екстралінгвального й екстрамовного змісту. Вербальні й екстравербальні компоненти дискурсу, спосіб їхнього єднання орієнтовані на пізнання та відповідну екстраполяцію концептуальних картин світу, які є відображенням навколишнього світу людини.
Лінгвістика розглядає дискурсивність як набір специфічних властивостей, які можуть
бути притаманні писемному текстові чи усному мовленню. Е. Бенвеніст назвав дискурс
«мовленням, яке привласнюється мовцем», протиставляючи його об’єктивній розповіді
та висловлюванням, що передбачає мовця і слухача та намір мовця певним чином впливати на слухача [4; 138]. З даного тлумачення випливає, що такий дискурс не можна розглядати поза комунікативною ситуацією, у якій він здійснюється. Дискурсивний текст
обов’язково містить, з одного боку, «життєвий контекст», поза яким не буде зрозумілим
й інтерпретованим його тематичний напрям, а з іншого – неусвідомлені людиною, яка
сприймає дискурс, ментальні установки і стереотипи, що уможливлюють сприймання задуму почутого чи прочитаного. Ф.С. Бацевич визначає дискурс як «тип комунікативної
діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (паралінгвістичну, усну, писемну), що відбувається у межах конкретного каналу спілкування…»
31

[3; 276], тоді як Г.Г. Почепцов вважає, що «дискурс повинен відповідати нормам мовної
ситуації, комунікативній ситуації та соціальній ситуації» [12;76]. Ю.М. Караулов розглядає дискурс як «складну систему ієрархії знань» [8; 276], а В.В. Красних пропонує
розглядати дискурс як вербалізовану мисленнєво-мовну діяльність, що володіє як власне
лінгвальними, так і екстралінгвальними чинниками [9; 203]. Л.М. Синельникова розглядає дискурс через дискурсивну матрицю нового століття – ЗМІ-дискурс, усі жанри якого
демонструють взаємовплив адресата і адресанта як мовних особистостей [15; с.64].
Найбільш радикальним на наш погляд є психолінгвістичний підхід щодо розуміння
дискурсу, який є невід’ємною складовою особистості як суб’єкта пізнання. Аналіз складової домінанти категорії дискурсу здійснюється з точки зору теорії мовної діяльності,
розробленої в психології О.М. Леонтьєвим, де індивідуальна свідомість представлена
через систему особистісних стилів і багатоплановості дискурсу.
Урахувавши всі особливості, характерні для розуміння самого дискурсу, можна
констатувати, – дискурс трактується як текст у його діяльнісному сенсі на тлі тих подій,
що в ньому розкриваються, або як мовлення, розраховане на соціальний вплив. Дискурсивний підхід до вивчення мови і мовних явищ виявив себе у лінгвістиці тексту і
теорії мовленнєвих актів. Тому у визначенні дискурсу з’являються нові аспекти. За визначенням Ю.Сорокіна, дискурс – вияв мови як соціально-психологічної системи у вигляді емпіричного знака – тексту (тобто реалізація тексту в мовленні) й водночас об’єкт
досліджень, спрямованих на створення теорії застосування мови. У реальному мовленнєвому спілкуванні носії мови використовують дискурси, а не тексти [16; 34].
Узагальнене сучасне розуміння дискурсу можна сформулювати як зв’язний текст у
сукупності з прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими чинниками, текст, узятий в аспекті тих подій, які в ньому відображені. Це мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, компонент, який бере участь у взаємодії людей
і в механізмах їхньої свідомості.
Поняття сучасного дискурсу охоплює не тільки мовну систему, всі форми мовленнєвої діяльності, а й позамовні чинники, без яких неможливе будь-яке спілкування. Враховуючи позицію науковців можна стверджувати, дискурсивна діалогічність прозових текстів виходить з позицій комунікативності, а будь-яке висловлювання за своєю природою
є імпліцитно діалогічним (М.М. Бахтін, Н.Д. Арутюнова, А.Р. Балаян та ін.).
Основи для широкого розуміння діалогу були закладені М.М. Бахтіним, він припускав, що діалог є важливим засобом формування гуманістичних тенденцій і світогляду
людей [2; 319]. Діалог за А.Е. Войскунським – унікальне поле наукової діяльності [6;
112]. Г.Г. Почепцов визначає діалогічну дискурсивну систему як таку, у якій функціонує
велика кількість джерел, кожне з яких має право на продукування повідомлень [13; 245].
Обов’язковим елементом при цьому є присутність партнера, який рано чи пізно може реалізуватися, а партнер може бути представлений як конкретним учасником комунікації,
так і сприйматися в загальному плані людства. Таке широке розуміння діалогу нейтралізувало його традиційне протиставлення монологу, оскільки при такому підході будь-які
форми мовлення передбачають реального чи потенційного адресата [2; 138].
Сучасний діалог стає особливо актуальним як логічна форма творчого мислення, як
«засіб подальшої інтенсифікації соціального прогресу» [5; с. 5]. Проблему діалогу як важ32

ливу складову комунікації в різних сферах людського життя, галузях науки досліджували
С. Амеліна, М. Бахтін, В. Берков, М. Гетьманець, Л. Губерський, В. Іванов, М. Кім, Т. Колбіна, Л. Лазарєв, О. Лисоченко, Т. Матвеєва, Г. Мельник, О. Михайлюта, А. Москаленко,
П. Павлюк, В. Пельт, Є. Прохоров, Л. Світич, М. Тузова, В. Ученова, Д. Чубата, Я. Яскевич та ін. У сучасній лінгвістиці існує декілька визначень щодо самого терміна діалог. Це
одна з форм мовлення, яка полягає в обміні репліками, думками, позиціями між двома
чи кількома учасниками діалогу, тобто це така форма мовлення, яка має як мінімум двокомпонентну структуру – «найприродніший засіб спілкування» [11; с. 85], за визначенням
В. Беркова, це «логіко-комунікативний процес взаємодії людей засобом вираження своїх
смислових позицій» [5; с. 4]. Однією з ознак діалогу називають також його тематичну єдність. Звідси походить значення терміна в літературознавстві: 1) розмова двох або більше
осіб у літературно-розповідному творі чи поемі, 2) форма літературного твору, побудованого виключно на розмові дійових осіб [14; 58]. Якщо діалог це форма мовлення, що
має двокомпонентну структуру, тобто побудована на розмові двох осіб, то діалогічне дискурсивне спілкування – це мотивований живий процес взаємодії співрозмовників, спрямований на реалізацію конкретної цільової настанови, який відбувається на основі зворотного зв’язку в конкретних видах мовленнєвої діяльності, зокрема у діалозі і відбувається
спілкування між багатьма, кількома або двома співрозмовниками, що взаємно виявляють
свою активність. Формою такого спілкування є мовленнєва поведінка, а змістом – мовленнєва діяльність мовців. З погляду психолінгвістики спілкування у діалоговому дискурсі – явище складне й багатогранне: це й обмін думками, почуттями, переживаннями і
взаємодія, стосунки між людьми, і соціальна специфічна форма інформаційного зв’язку
тощо. Діалогічне дискурсивне спілкування виконує низку функцій: регулює взаємну діяльність, формує свідомість індивіда, сприяє його самовизначенню [7; 383].
У розгортанні дискурсивних процесів участь беруть системи різних рівнів, унаслідок чого дискурс стає полем системної взаємодії і розуміється як складне комунікативне явище, яке окрім тексту, має ще й екстралінгвальні чинники – знання про світ,
думки, настанови, мету адресата.
Визначну роль у діалоговому прозовому тексті відіграє мовна діяльність двох комунікантів, що мають в собі орієнтування на соціальну роль і статус адресата у разі
спілкування. У такому співвідношенні створюються відповідні прозові тексти, що відображають комунікативне спілкування, у якому партнери вербально і (невербально),
шляхом зміни комунікативної ролі комунікатора і реципієнта в конкретній ситуації
прагнуть досягти за допомогою певних стратегій і тактик бажаних результатів – і досягають (або не досягають) їх. У такому разі виникає кооперативний діалог «погодження» – врахування думки кожного мовця, а інколи й уступити у всій своїй можливості
та конфліктний діалог «непогодження» – діалог заперечення у дискурсивному зв’язку.
У кооперативному діалозі всі його учасники мають спільну мету і прагнуть до психологічної гармонії спілкування, яка може досягатися засобами мовленнєвої підтримки
– «короткої репліки-реакції, за допомогою якої один мовленнєвий партнер сигналізує
іншому, що його мовлення сприймається і співрозмовник може зберігати своє мовленнєве лідерство» [10; с.160]. Наприклад: «– Хіба гарна? – підхопила Мотря. – Дуже?
Га? Ти б, правда, не вдарив би, пожалів? Та куди тобі Ще б я тебе била, якби схотіла»
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[КС; 332]. Конфліктний діалог «непогодження»: « – Та якого чорта! – повертаючись
іти, крикнув Ілько. – Не бачив я ніяких грошей. У його їх і не було. – Брешеш! Були!
Ти сам бачив їх… – Оддай гроші! – тихо промовив Семен… Ілько здвигнув плечима,
всміхнувся, глянув на дядьків, що мовчки і суворо дивилися на се, і повернувся. – Оддай гроші!! – заревів Семен і кинувся на Ілька» [КС; 347]. Ініціатор такого діалогу,
вибудовуючи свою репліку, понад усе виражає свої комунікативні наміри, (інтенцію)
та емоційний стан, які спрямовані на соціальну і психологічну роль комуніканта, адже
діалог – це не просто мовленнєвий контакт, не тільки обмін думками двох людей, а надзвичайно серйозний і відповідальний процес, оскільки соціально-психологічна сфера
відносин учасників діалогу передбачає визнання рівності їхніх прав.
Якщо наміри ініціатора діалогу стають доступними для реципієнта (потенційного
комунікатора), то у репліці на відповідь партнера реалізуються такі мовні компоненти
як погодження, схвалення і т.д. І навпаки, якщо перший комунікатор незадоволений
відповіддю іншого комунікатора, то у даному діалозі на відповідь партнера реалізуються інші компоненти: непогодження, відмова, протест.
У діалоговому дискурсі розрізняють мікродіалог, який складається із двох взаємоузгоджених реплік (мікродіалог та діалогічна єдність), макродіалог, що знаходить
своє вираження у різних діалогічних жанрах; смислову цілісність прозового тексту,
засновану на єдності теми, комунікативно-синтаксичну цілісність, засновану на темарематичній зв’язності послідовних мовних ходів і структурну цілісність, засновану на
лексико-граматичній побудові комунікативних актів і мовних сигналах певних закономірностей.
І мікродіалог, і макродіалог, і смислова цілісність прозового тексту у прозовому
дискурсі, призначені для втілення спільної діяльності комунікантів, що поєднують в
собі різнопланову інформацію, заслуговує пристальної уваги.
Найменший мовний акт у складі діалогу називають мовним ходом. В одній репліці
може поєднуватися декілька мовних ходів. Наприклад: «Мене турбувати зараз не варто. Не турбуй мене зараз. Обіцяю тобі через годину звільнитися, ось тоді і поговоримо» [КС; 351]. У даному діалозі мовний акт взаємопов’язаний з інтенціями прохання і
обіцянок. Те ж саме відбувається з інтенціями вимоги та погрози: «– Поверни все, що
ти вкрав у свого друга... Вадима всі… знають... Чуєш, я розкажу тобі про це. Я всім
розкажу. Я не залишу цього просто так!» [КС; 382]. Послідовність ходів двох комунікантів, у відповідності із принципами спілкування, створюють інтерактивну взаємодію, трансакцію як складний комунікативний акт чи комунікативний епізод. Це у свою
чергу дає можливість стверджувати, що поняття сучасного дискурсу охоплює не тільки
мовну систему, всі форми мовленнєвої діяльності, текст з усіма його різновидами, а й
позамовні чинники, які уточнюють і доповнюють сутність спілкування, без яких неможлива будь-яка комунікація.
Таким чином, аналіз досліджень дискурсивної діалогічності прозового тексту
дозволяє запевнити дослідників дискурсу, що провідним концептом дискурсу, його
аналізу є дискурсивний зв’язок лінгвістики із суміжними галузями знань, тобто вихід лінгвістики за межі різних наук. Проблема діалогізації як складова діалогового
дискурсу привертає увагу навіть філософів, психологів і соціологів. Окремі питання
цього аспекту вивчаються з позицій семантики, теорії комунікації, психолінгвістики,
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літературознавства і т. ін. Дискурсивний діалог у прозовому тексті формується як процес і продукт мовної діяльності двох комунікантів, що мають в собі орієнтування на
соціальну роль і статус адресата у разі спілкування
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АВТОИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА:
К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСКИХ ИНТЕНЦИЯХ
(А.П. Чехов «Иванов», «Леший», «Дядя Ваня»)
Статья первая
Стаття присвячена проблемі авторської інтенції як критерію інтерпретації художнього тексту. На прикладі трьох п’єс А.П. Чехова та його листів, в яких міститься
автоінтерпретація творів, показано, що авторські наміри постійно знаходяться у русі,
і розуміння автором власних творів може змінюватися не тільки у рефлексивному, але
й у творчому плані. Слідом за Чеховим робиться висновок для принципів інтерпретації,
що авторську інтенцію краще розуміти радше як питання, а не як сталу концепцію.
Ключові слова: інтерпретація, автоінтерпретація, авторські інтенції, смисл.
Статья посвящена проблеме авторской интенции как критерию интерпретации
художественного текста. На примере трех пьес А.П. Чехова и его писем, содержащих автоинтерпретацию произведений, показано, что авторские намерения постоянно
находятся в движении, и понимание автором собственных произведений может изменяться не только в рефлексивном, но и творческом плане. Вслед за Чеховым делается
вывод для принципов интерпретации, что авторскую интенцию лучше понимать скорее
как вопрос, а не как фиксированную концепцию.
Ключевые слова: интерпретация, автоинтерпретация, авторские интенции, смысл.
Tha article deals with the problem of author’s intentions as a criterion of the interpretation
of the art work. Three A.P.Chekhov’s plays and his letters containing the autointerpretation of
his works are taken as the example of the fact that author’s intentions are constantly in motion
and the understanding by the author of his own works may change not only reflexively but also
creatively. It allows to make conclusions for the principles of interpretation that the author’s
intention is better to conceive as a question but not a fixed meaning.
Key words: interpretation, autointerpretation, author’s intentions, meaning.
Один из главных спорных моментов литературоведческой герменевтики – отождествление смысла художественного текста с авторскими намерениями. Синонимичными по отношению к последнему понятию выступают выражения «авторская
интенция», «авторская позиция», «авторская мысль», «авторская концепция», а также,
в определенных контекстах, «авторский замысел», «авторское сознание» и др. Все эти
понятия лишены четкого определения и употребляются в основном интуитивно. За
ними стоит интуитивное понятие автора как субстанции, эманацией которой является
произведение, текст; что в свою очередь придает литературоведческому предприятию
обратный вектор: интерпретация текста превращается в разгадывание замысла творца.
Напрашивается параллель с теологией. И в той мере, в какой это сопоставление справедливо – а между тем это не только и не просто аналогия, поскольку здесь имеется и
© Юдин А.А., 2011
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генетическое родство, – оно уже ставит под сомнение научность или даже рациональность такого интерпретационного подхода.
Между тем литературоведение, анализ, истолкование текстов уверенно оперирует
всеми вышеперечисленными понятиями, остающимися без определения, и даже ставит
их во главу угла. Такая практика, разумеется, не совсем слепа. Она опирается на некоторые действительные основания, которыми ей служат другие тексты автора истолковываемого текста (черновики, автоинтерпретации, другие произведения).
Однако все попытки теоретического (исторического и философского) обоснования
и содержательного наполнения понятия авторских намерений, или авторской интенции
(далее мы будем пользоваться последним) оказываются безуспешными1. Иными словами, ни философия сознания, ни герменевтика не способны предложить принципиальных
оснований, содержательных критериев для фиксации авторской интенции как устойчивого определимого феномена, вычитываемого из текста.
Это вовсе не означает отрицания авторских интенций как эмпирического факта, каковые обнаруживаются в прямых или косвенных высказываниях помимо текста произведения или даже порой внутри него. Авторские интенции – феномен психологический,
относящийся к биографии автора (а в феноменологическом отношении – вопрос другого
текста/других текстов), но не герменевтический в том смысле, что никакие собственные
декларации автора, автоинтерпретации, черновики, другие его тексты, свидетельства современников не могут дать принципиального критерия для интерпретации смысла текста. Нет такого критерия и в самом тексте2. Проще говоря, двигаясь от текста, мы далеко
не всегда приходим к авторским интенциям; вычитывая обоснованный смысл в тексте,
мы далеко не всегда можем сказать, что такого было намерение автора.
Второе направление движение – от других текстов автора, которые с большей или
меньшей прямотой и определенностью фиксируют его замысел и намерения. В настоящей статье речь пойдет именно о том, может ли эмпирический анализ, располагающий всей полнотой данных относительно авторского сознания, обнаружить нечто,
что можно было бы однозначно зафиксировать как авторскую интенцию, каковое нечто
при этом имело бы решающую роль для понимания текста. Очень условно дальнейший
анализ можно назвать «историей одной интенции». Конкретный предмет составят пьесы А.П. Чехова «Иванов», «Леший» и «Дядя Ваня».
Мы проанализировали несостоятельность наиболее последовательных попыток такого обоснования
понятие авторской интенции как герменевтического критерия интерпретации текста, собранных Антуаном Компаньоном в его книге «Демон теории» (см.: Юдін О. Витоки поняття авторської інтенції у
судовій риториці та біблійній герменевтиці // Слово і час; Юдін О. Використання теоретичних підходів Г.
Фреге, Дж. Остіна та Дж. Сьорла для обґрунтування поняття авторської інтенції // Слово і час (в печати)).
В американском литературоведении уже не одно десятилетие длится спор вокруг понятия авторской
интенции, и одно перечисление позиций заняло бы много места [см., напр.: 8]. Собственно, сама недостижимость консенсуса даже среди сторонников интенционализма в этом вопросе свидетельствует об
отсутствии надежного содержательного ядра у понятия авторской интенции.
2
Это вовсе не означает, что в тексте отсутствуют интенциональные моменты, т.е. моменты, требующие
истолкования именно как смысловые намерения, напр., название, эпиграф, сноски, аллюзии и др. Этот
вопрос – т.е. вопрос о том, насколько такие «подсказки» предопределяют истолкование смысла текста –
нуждается в отдельном прояснении.
1
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1. Пьеса А.П. Чехова «Иванов» и ее автоинтерпретация.
Пьеса «Иванов» – идеальный объект для историка литературы (комментатора, биографа,
исследователя творчества Чехова). История работы над ней, над ее постановкой довольно
подробно засвидетельствована самим автором в письмах. Наличие двух редакций (1887-го
и 1888-го гг.) дает почву для сравнения, понимания этапов движения творческой мысли. Наконец, в одном из писем Чехова имеется развернутая автоинтерпретация пьесы!
В письме брату Александру (10 или 12 октября 1887 г), Чехов бодро сообщает о написанной пьесе и, в целом довольно самокритично оценивая свое детище, сразу определяет то, что считает своей главной заслугой: «...я создал тип, имеющий литературное
значение…» (П., т. 2, 1283.).
Итак, Иванов – новый литературный тип, и это составляет ядро замысла. Однако выработка, реализация замысла оказалась долгим процессом и не принесла окончательного
удовлетворения автору. Первая редакция создана в сентябре – начале октября 1887 г. (19
ноября 1887 г. состоялась премьера – без большого успеха, и в январе 1888 г. уже вышло
первое издание). Ровно через год после окончания первой редакции в октябре 1888 г. Чехов берется за переделку ради новой постановки в Александринском театре. Изменения
значительные: «комедия» стала «драмой». Уточнился и даже изменился характер героя
(безвольный нытик превратился в человека с внутренним разладом, не чуждого проявлений силы). Переработка идет параллельно с репетициями. Нужный результат никак не
«вытанцовывается». Письма Чехова пестрят проявлениями недовольства как текстом,
так и его театральным воплощением: «Если и теперь не поймут моего «Иванова», то брошу его в печь и напишу повесть «Довольно!»» (П., т. 2, 15.); «Своего «Болванова» я кончил и посылаю одновременно с этим письмом […] Даю Вам слово, что такие умственные
и поганые пьесы, как «Иванов», я больше писать не буду. Если «Иванов» не пойдет, то я
не удивлюсь и никого в интригах и в подвохах обвинять не буду» (П., т. 2, 91); «…говоря
по секрету, своей пьесы я не люблю и жалею, что написал ее я, а не кто-нибудь другой,
более толковый и разумный человек» (П., т. 2, 124) и т.д.
Однако уверенность в своем замысле не покидает Чехова: «Пьеса плоха, но люди
живые и не сочиненные» (П., т. 2, 119).
Доведенный до отчаяния превратным пониманием пьесы Сувориным, режиссером постановки и актрисой Савиной, исполнительницей главной женской роли4,
Чехов пишет длинное письмо Суворину (от 30 декабря 1888 г., написанном перед
второй премьерой, т.е. незадолго до окончания работы), в котором предлагает развернутое объяснение пьесы с подробной характеристикой персонажей. Редкий случай,
Ссылки на пьесы (С.) и письма (П.) Чехова с указанием тома и страницы даются по изданию: Чехов
А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. – М.: Наука, 1974-1983.
4
«Режиссер считает Иванова лишним человеком в тургеневском вкусе; Савина спрашивает: почему Иванов подлец? Вы пишете: «Иванову необходимо дать что-нибудь такое, из чего видно было бы, почему
две женщины на него вешаются и почему он подлец, а доктор – великий человек». Если Вы трое так
поняли меня, то это значит, что мой «Иванов» никуда не годится. У меня, вероятно, зашел ум за разум,
и я написал совсем не то, что хотел. Если Иванов выходит у меня подлецом или лишним человеком, а
доктор великим человеком, если непонятно, почему Сара и Саша любят Иванова, то, очевидно, пьеса
моя не вытанцевалась и о постановке ее не может быть речи» (П., т. 3, 109).
3

38

поскольку автор обычно предпочитает предоставить тексту говорить за себя. Эта
автоинтерпретация примечательна именно своим объемом, попыткой исчерпывающе объяснить главного героя и других персонажей и, соответственно, отсутствием
малейших намеков на желание воспользоваться правом автора спрятаться за текст.
Поэтому мы приводим длинную цитату, хотя и со значительными сокращениями. Чехов стремится отстоять найденный им тип:
«Героев своих я понимаю так. Иванов, дворянин, университетский человек, ничем
не замечательный; натура легко возбуждающаяся, горячая, сильно склонная к увлечениям, честная и прямая, как большинство образованных дворян. Он жил в усадьбе
и служил в земстве […] Прошлое у него прекрасное, как у большинства русских интеллигентных людей. Нет или почти нет того русского барина или университетского
человека, который не хвастался бы своим прошлым. Настоящее всегда хуже прошлого.
Почему? Потому что русская возбудимость имеет одно специфическое свойство: ее
быстро сменяет утомляемость. Человек сгоряча, едва спрыгнув со школьной скамьи,
берет ношу не по силам, берется сразу и за школы, и за мужика, и за рациональное
хозяйство, и за «Вестник Европы», говорит речи, пишет министр, воюет со злом, рукоплещет добру, любит не просто и не как-нибудь, а непременно или синих Чулков, или
психопаток, или жидовок, или даже проституток, которых спасает, и проч. и проч….
Но едва дожил он до 30-35 лет, как начинает уж чувствовать утомление и скуку [...] Он
готов уж отрицать и земство, и рационально хозяйство, и науку, и любовь […]
Чувствуя физическое утомление и скуку, он не понимает, что с ним делает и что
произошло […] Попав в такое положение, узкие и недобросовестные люди обыкновенно сваливают всю вину на среду или же записываются в штат лишних людей и гамлетов и на том успокаиваются, Иванов же, человек прямой, открыто заявляет доктору и
публике, что он себя не понимает […]
Перемена, происшедшая в нем, оскорбляет его порядочность. Он ищет причин
вне и не находит; начинает искать внутри себя и находит одно только неопределенное
чувство вины. Это чувство русское. Русский человек – умер ли у него кто-нибудь в
доме, заболел ли, должен ли он кому-нибудь, или сам дает взаймы – всегда чувствует
себя виноватым. […]
Иванов утомлен, не понимает себя, но жизни нет до этого никакого дела. Она
предъявляет к нему свои законные требования, и он, хочешь не хочешь, должен решать
вопросы [Больная жена – вопрос, куча долгов – вопрос, Саша вешается на шею – вопрос…] Такие люди, как Иванов, не решают вопросов, а падают под их тяжестью. Они
теряются, разводят руками, нервничают, жалуются, делают глупости и в конце концов,
дав волю своим рыхлым, распущенным нервам, теряют под ногами почву и поступают
в разряд «надломленных» и «непонятых».
Разочарованность, апатия, нервная рыхлость и утомляемость являются непременным следствие чрезмерной возбудимости, а такая возбудимость присуща нашей
молодежи в крайней степени. Возьмите литературу. Возьмите настоящее… Социализм
– один из видов возбуждения. Где же он? Он в письме Тихомирова к царю. Социалисты
поженились и критикуют земство. Где либерализм? Даже Михайловский говорит, что
все шашки теперь смешались. А чего стоят все русские увлечения? […]
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Утомляемость (это подтвердит и д-р Бертенсон) выражается не в одно только
нытье или ощущении скуси. Жизнь утомленного человека нельзя изобразить так:
[волнистая горизонтальная линия. – А.Ю.] Она очень не ровна. Все утомленные люди
не теряют способности возбуждаться в сильнейшей степени, но очень не надолго,
причем после каждого возбуждения наступает еще большая апатия. Это графически
можно изобразить так: [волнистая, но уже зубчатая горизонтальная линия с тремя
«всплесками», после каждого из которого линия продолжается на более низком уровне. – А.Ю.] Падение вниз, как видите, идет не по наклонной плоскости, а несколько
иначе» (П., т. 2, 109-112; курсив мой. – А.Ю.).
Русская утомляемость как следствие русской возбудимости – вот основная черта
найденного Чеховым типа. Объяснение этого феномена, как можно видеть, смешанное:
отчасти – социальное, отчасти даже – физиологическое, медицинское. Однако в тексте
пьесы такие объяснения отсутствуют полностью.
Иванов сам себя не понимает, и никто его не понимает. Его утомление и чувство
вины лишены генезиса. Характер героя – его фатум. Он констатируется, но не исследуется. Собственные объяснения Иванова в основном путаны, абстрактны, метафоричны. Он избегает, так сказать, нарратива, поэтому детали происшедшего остаются под
покровом общих слов. Другие герои также не добавляют ясности. Иванов отчасти сетует на внешние обстоятельства, но по большей части склонен искать причину в себе.
Он пеняет на неправильный выбор, ошибочность своего решения идти в жизни своим
собственным путем, отчасти на сопротивление обстоятельств, которое его сломило. В
последней сцене Иванов снова говорит о том, что надорвался в борьбе с жизнью, т.е.
опять же прибегает к метафоре, избегая конкретных указаний на конкретные обстоятельства, без чего точный анализ невозможен: «Был я молодым, горячим, искренним,
неглупым; любил, ненавидел и верил не так, как все, работал и надеялся за десятерых,
сражался с мельницами, бился лбом об стены; не соразмерив своих сил, не рассуждая,
не зная жизни, я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина и потянулись
жилы; я спешил расходовать себя на одну только молодость, пьянел, возбуждался, работал; не знал меры». Легко видеть, что это самообъяснение полностью соответствует
чеховскому указанию на русскую возбудимость.
Финал пьесы – самоубийство героя – с одной стороны, завершает его характер,
ибо от сознания своего позора можно избавиться только уничтожив его носителя. И
в этом самый точный и безупречно честный самоанализ. Однако, с другой стороны,
такое своеобразное запирательство героя путем самоликвидации – одновременно сокрытие его проблемы, делающее ее непознаваемой.
Неудивительно, что постановка в Александринке, имевшая шумный успех у публики, вызвала не менее шумную полемику среди рецензентов, большинство из которых
были настроены весьма критично (C., т. 12-13, с. 349-363). И один из основных упреков как раз заключался в том, что не только герой, но и читатель не видит «тех причин,
которые роковым образом привели его к погибели» (там же, с. 359). А потому и неудивительно такое признание в одном из писем: «Меня так пугают недостатки в моей
пьесе и так важны эти недостатки, что я, по совести, не могу быть равнодушен […]
недостатки в моей пьесе непоправимы. Вижу их не я один, но также и люди, которым
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я вполне доверяю и компетенцию которых ставлю выше своей. Ждите, когда напишу
другую пьесу, а на «Иванова» начихайте!» (П., т. 2, 116-7)5.
2. От «Иванова» к «Лешему» и от «Лешего» к «Дяде Ване».
Вскорости Чехов действительно написал другую пьесу, в которой отчасти продолжил разработку найденного им типа. Пьеса «Леший» написана в конце сентября – начале октября 1889 г. (переделана в декабре 1889 г., окончательно завершена в феврале
– апреле 1890 г., премьера – 27 декабря 1889 г.). Иными словами, работа над ней началась еще до завершения второй редакции «Иванова». Эта близость во времени между
пьесами, конечно, не доказывает близости их содержания, но по меньшей мере наводит
на мысль о возможности перекличек.
Егор Петрович Войницкий в наибольшей степени из героев Чехова может походить
на продолжение Иванова. Это также «утомленный» жизнью человек, который ставит
точку пули в конце.
Его утомление также можно объяснить «русской возбудимостью», правда, для этого
придется устранить все физиологические коннотации. Но есть и существенные отличия
в линии жизни. О Войницком нельзя сказать, что он взял «ношу не по силам», «надорвался» и такое проч. В плане практическом он, по крайней мере, успешный управляющий, хотя никогда не видел в этом своего призвания.
Егора Петровича Войницкого нужно рассматривать в связке с Иваном Петровичем
Войницким, «дядей Ваней» из одноименной пьесы, явившейся переработкой «Лешего»
(обычно относят к 1896 г.). Линия жизни, обстоятельства и даже состав реплик в основном совпадают. Главное отличие – развязка. «Дядя Ваня» стреляет в профессора Серебрякова. Но это различие в направленности выстрела никак не обусловлено и не связано
с какими-либо другими изменениями в тексте.
В порядке предшествующих выстрелу сцен есть важное отличие, но его никоим образом нельзя истолковать как заставляющее в одном случае стреляться самому, а в другом – стрелять в профессора. В обеих пьесах последняя сцена перед выстрелом и непосредственный повод – изложение Серебряковым своего плана продажи имения, которое
вызывает у Войницкого осознание: «Пропала жизнь», – брошенное Серебрякову обвинение: «Ты погубил мою жизнь», – и последние (для Жоржа Войницкого) слова: «Будешь
ты меня помнить». Предшествующая сцена отличается. В «Дяде Ване» Войницкий застает Елену Андреевну, в которую влюблен, в объятиях Астрова и, таким образом, на
Уже в 1904 г., когда слава Чехова-драматурга была непререкаема, Андрей Белый после шумной постановки «Иванова» в МХТ без обиняков продолжал характеризовать его как слабейшую пьесу Чехова [1, 841]. Показательно, что такой глубокий исследователь как Скафтымов сосредоточился в анализе
«Иванова» на теме невольной вины, не останавливаясь на условиях формирования типа и ограничившись общим указанием на то, что виновата сама действительность [6]. Современные исследователи при
углубленном анализе пьесы и рассмотрении ее в перспективе чеховской драматургии в целом тем не
менее, по сути, солидарны с этой оценкой рецензентов и самооценкой в плане недостатков пьесы: «…
выключив героя из общественной практики… драматург перенес суд над ним в план моральный, лишил себя возможности осмыслить его характер как явление социально-историческое, понять подлинные
причины его банкротства» [2, 64].
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семейный совет приходит уже сокрушенный этим ударом. В «Лешем», напротив, предпоследнее появление Войницкого – сцена скучных хозяйственных разговоров о счетах,
которая никак не может подлить масла в огонь. Последняя реплика Войницкого: «Пойдемте, господа, куда-нибудь в другое место. В залу, что ли. Надоело мне здесь... (зевает)». Итак, скорее наоборот, именно в «Дяде Ване» дополнительный удар окончательной
потери надежды на взаимность со стороны Елены Андреевны в дополнение к сознанию
погубленной жизни мог бы дать мотив к самоубийству. Во всяком случае это никак не
переводит стрелки на Серебрякова.
В содержании образа Войницкого нет никаких изменений, которые бы обусловливали изменение развязки. Следовательно, они в понимании Чеховым своего героя, и эти
последние реализовались как раз в изменениях вокруг Войницкого.
Повторимся, Войницкий, пожалуй, – персонаж претерпевший наименьшую переработку при переносе его из «Лешего» в «Дядю Ваню». Более того, Войницкий в «Дяде
Ване» становится главным (наряду с Астровым) и заглавным героем, тогда как «Леший»
назван по предшественнику Астрова – Хрущову. (Напомним, что в «Лешем» образу
Астрова соответствуют два персонажа – Хрущов и Федор Орловский.) В «Дяде Ване»
уменьшается количество персонажей, событий и даже перемен места действия. Действие
становится более прозрачным. Выстрел становится по сути единственным «событием» и
кульминацией пьесы. Напротив, в «Лешем» основные события разворачиваются уже после выстрела и под его влиянием: все персонажи, доселе не умевшие найти общий язык
из-за предрассудков, ложного самолюбия, просто ситуативных недоразумений, переженятся. Все замиряются со своей судьбой: отказавшись от нереальных желаний, завышенных амбиций, научаются находить счастье в своем уделе, «по размеру». Войницкий –
жертва на алтарь всеобщего отрезвления, освобождения от предрассудков и смирения.
Расстановка персонажей в «Лешем» вокруг Войницкого и сам смысл его линии и демарша иной, нежели в «Дяде Ване». Прежде всего другой смысл имеет противостояние
с Серебряковым, поскольку сам образ Серебрякова в двух пьесах сильно отличается,
правда, не столько своим содержанием, сколько в восприятии других персонажей. Если в
«Дяде Ване» Серебряков ничтожен в научном смысле, и его незначительность очевидна
не только Войницкому, но и Астрову, которым противостоят мать Войницкого и Вафля
с их преклонением перед профессором, но мнение обоих в силу очевидной интеллектуальной слепоты одной и интеллектуальной незначительности другого ничего не весит.
(Елена Андреевна и Соня занимают нейтральную позицию в этом вопросе.) Серебряков
смешон своим важничаньем и призывами «делать дело», особенно в последней сцене.
Образ Серебрякова глазами Войницкого и Астрова несомненно обладает гораздо большей степенью объективности.
В «Лешем» Войницкий совершенно одинок в своем видении и пафосе обличения
Серебрякова, так что его оценка ни в ком не вызывает сочувствия и не находит никаких
объективных подтверждений, а поэтому кажется индивидуальным вывертом, результатом озлобленности против жизни, избравшей более или менее случайный объект. В
сцене обсуждения плана Серебрякова, когда Жорж Войницкий бросает тому обвинения
в своей погубленной жизни, один из персонажей, Желтухин, отсутствующий в «Дяде
Ване», бросает реплику, сильно снижающую пафос обвинений: «Ну, заварилась каша!..
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Уйду» (С., т., 12, 176). Помимо того что состав персонажей «Лешего» многочисленнее,
все остальные относятся к Серебрякову с должным уважением.
Особый вес здесь имеет Хрущов, соответствующий Астрову в «Дяде Ване». Он –
наиболее деятельный человек: врач и борец за спасение леса. Он – заглавный герой («Леший» – его прозвище), и именно он произносит реплики, в которых даны пронзительные нравственные оценки происходящего, которые ведут к нравственному очищению
персонажей и благополучному финалу. Его мнение о Серебрякове не оставляет никаких
сомнений: «Согласен, он тяжелый человек, но если сравнить его с другими, то все эти
дяди Жоржи и Иваны Иванычи не стоят его мизинца» (там же, 155). В последнем акте,
высказывая нравственное порицание всему обществу, включая Серебрякова, Хрущов
тем не менее оговаривает его научные заслуги и при этом ссылается на общественный
факт: «...я мелок, бездарен, слеп, но и вы, профессор, не орел! И в то же время весь
уезд, все женщины видят во мне героя, передового человека, а вы знамениты на всю
Россию» (там же, 194). Хотя Хрущов говорит здесь о Серебрякове критически, однако
его критичность направлена против человеческой «недостаточности» Серебрякова, но не
оспаривают его научного значения, славы и статуса. Серебряков получает авторитетного
защитника и выглядит вовсе не таким жалким в своей напыщенности, как в «Дяде Ване».
Вполне однозначно и мнение Елены Андреевны о своем муже: она говорит о нем как о
«труженике», который «за трудами не замечал этого своего счастья» (там же, 159). В
этом же контексте реплика Желтухина, тост в честь профессора: «позвольте мне выпить
за вашу плодотворную ученую деятельность» (там же, 191). Т.о., отношение Войницкого
к Серебрякову остается «отдельным мнением». Таким образом, отношение Войницкого
к Серебрякову остается «отдельным мнением».
Кстати заметить, образ Серебрякова, как он задумывался Чеховым, как раз соответствует характеристике Хрущова: тяжелый, но выдающийся человек. Излагая план пьесы
и характеристики персонажей в письме Суворину от 18 октября 1888 г., Чехов так обрисовывает предполагаемого профессора, который здесь фигурирует под фамилией Благосветлов: «Александр Платоныч Благосветлов, член Государственного совета, имеет Белого Орла, получает пенсии 7200 руб.; происхождения поповского, учился в семинарии.
Положение, которое он занимал, добыто путем личных усилий. В прошлом ни одного
пятна. Страдает подагрой, ревматизмом, бессонницей, шумом в ушах. Недвижимое получил в приданое. Имеет ум положительный. Не терпит мистиков, фантазеров, юродивых, лириков, святош, не верует в бога и привык глядеть на весь мир с точки зрения дела.
Дело, дело и дело, а все остальное – вздор и шарлатанство…» (П., т. 3, 32).
Образ Серебрякова последовательно меняется от плана, первой редакции «Лешего»
ко второй и к «Дяде Ване». В письме Суворину от 17 октября 1889 г. (во время создания
первой редакции) Чехов уже несколько иначе представляет своего героя: «В пьесе идет
речь о человеке нудном, себялюбивом, деревянном, читавшем об искусстве 25 лет и ничего не понимавшем в нем; о человеке, наводящем на всех уныние и скуку, не допускающем смеха и музыки и проч. и проч. и при всем том необыкновенно счастливом» (там же,
265). Тем не менее в первой редакции Серебряков способен к человеческим проявлениям. По сюжету Елена Андреевна убегает от него, но в финале, осознав бессмысленность
своего бегства, возвращается, а Серебряков, раскаявшись, принимает ее.
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При доработке 1890 г. Чехов изменяет линию поведения профессора. Возвращение
жены Серебряков принимает как должное. Он холоден и почти неприступен, так что
она, повинившись, называет его «статуей командора». Впрочем, профессор наполовину
оценил юмор и реагирует необидчиво.
В «Дяде Ване» же образ Серебрякова становится полностью одномерным, лишенным всякой человеческой многозначности. Это сознание своего величия, недовольство
своим положением в отставке, жалобы на старость и более ничего.
Напротив, характеристика будущего Войницкого (в плане – Волков) сводится к обиде
за непризнание заслуг: «Василий Гаврилович Волков, брат покойной жены Благостветлова. Управляет именьем последнего (свое прожил во время оно). Жалеет, что не крал.
Он не ожидал, что петербургская родня так плохо будет понимать его заслуги. Его не
понимают, не хотят понять, и он жалеет, что не крал. Пьет виши и брюзжит. Держит себя
с гонором. Подчеркивает, что не боится генералов. Кричит» (там же, 35). (Кстати заметить, в цитированном письме от 17 октября 1889 г., где характеризуется Серебряков как
главный герой пьесы, о Войницком ни слова.)
Словом, противостояние Войницкого и Серебрякова в «Лешем» далеко не однозначно.
Выпад Войницкого – эксцентрический демарш, ни в ком не вызывающий даже понимания.
Даже сам выстрел Войницкого Хрущов в уже цитировавшемся монологе оценивает как
глупость и малодушие: «Да, я мелок, но и вы, профессор, не орел! Мелок Жорж, который
ничего не нашел умнее сделать, как только пустить себе пулю в лоб» (С., т. 12, 194).
Итак, поведение и самоубийство Войницкого в «Лешем» – просто крайнее проявление всех тех нравственных изъянов, которые портят жизнь героям и всех делают мелкими (Хрущов: «Все мелки» (там же)). Можно также видеть из плана, что в замысле Войницкий вовсе не однотипен Иванову. Но если рассматривать его в движении– от плана к
реализации и, наконец, к «Дяде Ване» (т.е. если рассматривать Егора Петровича и Ивана
Петровича Войницких в связке), – то родственность типа между ними, типовая близость
с Ивановым становится очевидной – особенно в «Дяде Ване», где образ Войницкого
предстает в новом контексте и, соответственно, получает новый смысл.
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(на материале посланий Ивана Грозного)

Автор представляет лингвокультурологическую интерпретацию властной личности с помощью социолингвистического анализа текстов Посланий Ивана IV (Грозного).
Проблемы управленческого дискурса рассмотрены на историческом материале времени
правления царя Ивана Васильевича Грозного.
Ключевые слова: лингвокультурология, язык, культура, управленческий дискурс,
языковая картина мира
The author shows linguistic-cultural interpretation of a power person with the help of
sociolinguistic analysis of texts of Messages by Ivan the Terrible. The problems of the management discourses are considered on the historical materials at the age of Ivan the Terrible.
Key words: culture-oriented linguistics, language, culture, management discourses, language picture of world.
Исходя из положения, что Иван IV – знаковая языковая личность своей эпохи, воплотившая противоречия Средневековья в силу исключительности своего общественного
положения, обратимся к исследованию управленческого дискурса как фрагменту репрезентации языковой картины мира.
Рассматриваемые в настоящей статье лингвокультурологические понятия «языковая
картина мира» и «языковая личность» получили широкое освещение в рамках проблемы
«Язык и культура», претерпевшей длительную эволюцию в истории мировой философской и лингвистической мысли.
Разработка вопроса о взаимоотношении языка и культуры связана с именем Вильгельма фон Гумбольдта (1767-1835).
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В работе «Характер языка и характер народа» фон Гумбольдт связывает своеобразие
языка с особенностями духовной деятельности нации, которое можно обозначить как
«... тонкое, но глубокое родство между различными видами духовной деятельности и
своеобразием каждого языка...», в котором «мы всегда находим сплав исконно языкового
характера с тем, что воспринято языком от характера нации» [1: 373]. Сущность языка
позволяет ему влиять на целые поколения людей, а также на другие языки.
Изучение языка имеет прямое отношение к внутреннему миру человека. Огромна роль
языка в формировании личности. По словам Гумбольдта, «влияние языка выражается в
двоякого рода преимуществах – возвышении чувства языка и формировании своеобразного мировидения», язык «...становится родителем и воспитателем всего высочайшего и
утонченнейшего в человечестве» [1: 375-376].
Эдвард Сепир считал, что «язык в своей лексике более или менее точно отражает
культуру, которую он обслуживает, совершенно справедливо и то, что история языка и
история культуры развиваются параллельно» [2: 194]. «Культуру можно определить как
то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [2: 193].
Проблема «Язык и культура» привлекала внимание виднейших ученых в отечественном языкознании. Так, И.И. Срезневский отмечает, что «каждое слово для историка есть
свидетель, памятник, факт жизни народа, тем более важный, чем важнее понятие, им
выражаемое. Дополняя одно другое, они вместе представляют систему понятий народа,
передают быль о жизни народа» [3: 103]. По словам Л.В. Щербы, «каждый язык представляет нам мир внешний, воспринимаемый мир в своем особом виде... В каждом языке
мир представлен по-разному...» [4: 53]. Далее, именно этнолингвистика, пишет Н.И. Толстой, «... является той отраслью языкознания, которая ставит и решает проблемы языка и
этноса, языка и культуры, языка и народного менталитета, языка и мифологии и т. д. Для
этого раздела лингвистики существенно рассмотрение не только и не столько отражения
народной культуры, психологии и мифологических представлений в языке..., сколько
конструктивной роли языка и его воздействия на формирование и функционирование
народной культуры, народной психологии и народного творчества» [5: 311].
В настоящее время наметился еще один важный этап в эволюции проблемы «Язык и
культура»: Лингвострановедение в качестве прикладного аспекта преподавания русского
языка как иностранного постепенно уступило место новому антропоцентрически ориентированному направлению – лингвокультурологии [6; 7; 8; 9; 10 и др.].
Лингвокультурология (от лат.: lingua����������������������������������������������
����������������������������������������������������
– язык, cultura������������������������������
�������������������������������������
– культура, �����������������
logos������������
наука, учение) – комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот
процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового
(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей) [7: 36-37]. Исходя из такого понимания задач новой науки, вполне
объясним ее интегративный, многоаспектный характер, в центре которой человек как
языковая личность, национальное своеобразие языкового отражения мира.
Так как основополагающими понятиями лингвокультурологии являются «языковая
картина мира» и «языковая личность», мы считаем необходимым кратко остановиться
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на нашем понимании подходов к изучению известной исторической языковой личности
в рамках науки лингвокультурологии. При этом мы постоянно акцентируем внимание
на том, что основное направление исследования проводится в границах исторического и
историко-типологического лингвокультуроведения. Во-первых, необходимо четко представлять, как отражается языковая система в сознании изучаемой языковой личности и,
во-вторых, как эта личность моделирует в своем сознании и соответственно в текстах
окружающий мир, насколько его личное сознание соотносится с сознанием национального лингво-культурного сообщества.
В лингвокультурологии язык рассматривается как система воплощения культурных
ценностей в языке. Язык отражает национальную суть языковой и внеязыковой семантики слов. По мнению В.В. Воробьева, «органическая связь «человек (национальная
личность) – язык – культура (система материальных и духовных ценностей)» является
основой и моделью лингвокультурологического раскрытия содержания каждого из этих
составляющих» [8: 99].
Аналогично этим взглядам, В.Н. Телия считает, что главной целью лингвокультурологии является «...выявление «повседневной» культурно-языковой компетенции
субъектов лингвокультурного сообщества на основе описания культурных коннотаций,
соотносимых с концептуальным содержанием языковых знаков различных типов и
воспроизводимых вместе с ними в процессах употребления языка, и тем самым несущих
сведения о совокупной идентичности культурно-языкового самосознания как части общекультурного менталитета социума» [11: 24]. Таким образом, можно говорить о тесной
взаимосвязи изучения целей и задач языковой личности и языковой картины мира.
Понятие «картина мира» рассматривается учеными двояко:
– как совокупность объективных знаний об окружающей действительности, состоящая из жизненно важных для человека понятий (концептов);
– как картина мира, отображенная с помощью специальных (языковых) знаков, несущих информацию об объективной действительности; ее составляют семантические
поля слов-концептов, образующих тезаурус как языка в целом, так и тезаурус отдельной
языковой личности [9: 4]. В основе языковой картины мира лежит концептуальная картина мира, но не в полном объеме.
Среди аспектов изучения языковой картины мира называются логический, философский и аксиологический [9: 17-23].
Одним из первых в отечественном языкознании проблему связи языка, знания и действительности начал исследовать Г.А. Брутян: «...Знание имеет языковой характер не
только в том смысле, что язык выступает как способ осуществления знания, но и в том,
что язык оставляет свой специфический след на знании» [12: 57-58].
«...Представление отражения мира в виде «мыслительной» и «языковой» моделей
столь же правомерно, сколь расчленение единого и сложного процесса познания или
многогранной природы знания и представление их в первом случае в виде «чувственного познания», «логического познания», во втором – «эмпирического уровня познания»,
«теоретического уровня знания»» [12: 58].
Ю.Д. Апресян сформулировал следующие два направления изучения языковой
картины мира: «Во-первых, исследуются отдельные характерные для данного языка
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концепты... Это прежде всего «стереотипы» языкового и более широкого культурного
сознания, ср. типично русские концепты душа, тоска, судьба..., задушевность, удаль,
воля..., даль, авось... Во-вторых, ведется поиск и реконструкция присущего языку...
взгляда на мир...» [13: 38].
В последние годы высказывается мысль о несостоятельности термина «языковая
картина мира» и предлагается заменить его «когнитивной моделью мира», под которой имеют в виду «...концептуальную репрезентацию действительности в многообразии его внешних и внутренних связей, существующую в виде определенной системы понятий» [14: 10]. Когнитивная модель мира включает не только универсальные
для всех культур понятия, но и все представления человека об окружающей действительности [14: 10-11].
В своей статье мы используем термин «языковая картина мира» как выражение с
помощью различных языковых средств системно упорядоченной, социально значимой
модели знаков информации об окружающем мире. Нам близко понимание языковой картины мира как своего рода мировидения через призму языка [15: 47].
Применительно к нашей статье индивидуальная языковая картина мира – видение, восприятие и оценка мира отдельной языковой личностью, выраженные языковыми
средствами и являющиеся составной частью национальной языковой картины мира.
Для ���������������������������������������������������������������������������
II�������������������������������������������������������������������������
половины ���������������������������������������������������������������
XVI������������������������������������������������������������
в. такой когнитивной базой были представления и знания русского сообщества о происходящих в царствование Ивана IV событиях, связанных с его
деятельностью по укреплению царской власти, созданием опричнины.
Национальное культурное пространство – это все многообразие знаний русского
ментального сообщества этого времени, включающего все индивидуальные и коллективные когнитивные пространства [16: 101]. При этом под коллективным когнитивным
пространством целесообразно понимать такую структурированную совокупность знаний и представлений, которой должны обладать все личности, входящие в тот или иной
социум [16: 45]. Для эпохи Ивана IV���������������������������������������������
�����������������������������������������������
наиболее существенными такими социумами могли быть: 1) царь и его ближайшее окружение; 2) высшее боярство Руси; 3) опричнина;
4) ремесленники; 5) духовенство; 6) крестьяне (холопы). Внутри социальных групп
– мелкие сообщества.
Низшей ступенью является индивидуальное когнитивное пространство – структурированная совокупность знаний и представлений, которыми обладает любая (языковая)
личность [16: 45]. Индивидуальное + когнитивное пространство базируется на коллективном когнитивном пространстве и когнитивной базе и должно включать в себя пространство всех социумов, в которые он входит.
Далее, когнитивные пространства и когнитивная база формируются когнитивными
структурами, представляющими собой содержательную форму кодирования и хранения информации, т.е. это определенные участки когнитивного пространства, неделимая
и нечленимая когнитивная единица, хранящая свернутое знание и/или представление.
«Информация, кодируемая и хранимая и виде когнитивных структур, включает в себя
сведения (знания и представления) не только о реальном окружающем мире, но и знание
языка и знание о языке» [16: 47-48]. Особое место в структуре языковой личности занимают знания, языковые и неязыковые, и концепты.
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Лексикон человека определяется как система кодов и кодовых операций, а также как
средство доступа к единой информационной базе человека – его информационному тезаурусу, т.е. базе знаний, обеспечивающей овладение опытом предшествующих поколений и становление индивида как члена определенного национально-лингво-культурного
сообщества [17: 58].
Иван IV является типичной русской языковой личностью в понимании ее, к примеру,
Ю.Н. Карауловым, у которого русская языковая личность предполагает «...наличие общерусского языкового типа (нулевой уровень структуры) – базовой части общей для русских
картины мира, или мировидения (первый уровень), и устойчивого комплекса коммуникативных черт, определяющих национально-культурную мотивированность речевого поведения (второй уровень), и позволяют говорить о русской языковой личности» [18: 42].
Анализ посланий Ивана Грозного подтверждает выявленные черты русской национальной личности.
Например, понятие «судьба» определяется через соотношение двух миров – идеального и реального. Это соотношение во всей полноте проявляется в языке Ивана IV.
Основным компонентом данного концепта в языковой картине мира Ивана IV является
идея «предопределения». Для царя судьба – это Божие правосудие. То, что суждено
Богом в «идеальном мире», во всей полноте отражается в реальном (земном) мире.
Иван IV неоднократно подчеркивает, что все подвластно Божьей воле («емуже хощет»)
и человек не властен что-либо изменить, поэтому слово «судьба» всегда соотносится
с прилагательным «Божия»: «Смотри, о княже, божия судьбы, яко бог дает власть,
емуже хощет» [19: 105].
Интерес вызывает тот факт, что, с одной стороны, только Бог владеет судьбами людей, с другой – царь неоднократно обращается с просьбами о милосердии к Богородице и
ко всем святым, тем самым отмечая то, что и они могут оказывать влияние на человеческие судьбы, хотя Божье милосердие признается основным: «Тако же изволися судбами
божиими быти, родительнице нашей благочестивой царице Елене преити от земнаго
царствия на небесное; нам же со святопочившим братом Георгием сиротствующим родителей своих и ни откуду же промышления человеческаго не приемлюще, токмо на
божие милосердие уповающе и пречистые богородицы милость, и на всех святых
молитвы и на родителей своих благословение и упование положихом» [19: 27].
Концепт «судьба» в языковой картине мира Ивана IV тесно связан с концептами
«жизнь, смерть», через которые осмысляется не только духовный мир, но и картина мира
русского народа того времени.
Концепт «жизнь» реализуется через лексемы «жизнь, живот, житие», которые
выражают основное значение концепта «жизнь», что означает «земное» существование
человека, его бытие, но не биологическое существование, т.к., по мнению Ивана IV, жизнь
на земле не является «конечной», что еще раз подчеркивает существование идеального
и реального миров. Жизнь в значении «данное богом» тесно связана с судьбой. Иван IV
отмечает, что лишить человека жизни может только бог, если же это делают люди, то бог
наказывает их: «Мое же утеснение – вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием оскорбления строптиваго жития,
не престанет, се убо наипаче на вас без престани вопиет к богу!» [19: 42].
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В духовном мире человека жизнь всегда соотносится со смертью, т.к. это два взаимополагающих начала.
Понятие-концепт «смерть» в сочинения Ивана IV представлено следующими лексемами: отшествие, смерть, погибель – и словосочетаниями: преиде на небесная, за
упокой, во гроб положите, венец жизни.
Например: «Се есть первая неволя и безчестье, от света бо во тму, от славы в
кожаны ризы, от покоя в трудех снести хлеб, от нетления во истление, от живота в
смерть» [201: 261].
Смерть чаще рассматривается как некая точка вечного бытия, т.е. человек не умирает, он только переходит в иной мир, а смерть для него – это «искупление грехов»,
т.е. очищение души. Иван IV подчеркивает, что через это очищение должен пройти
каждый человек, поэтому нет «безсмертных»: «Безсмертен же быти не мнюся, понеже смерть Адамский грех, общедательный долг всем человеком; аще бо и перфиру
ношу, но обаче вем се, яко по всему немощию подобно всем человеком, обложен есь
по естеству, а не яко же вы мудръствуете, выше естества велите быти ми, – от ереси же
всякой» [19: 38-39].
Таким образом, в структуре концепта «смерть» явно выделяется компонент «переход в иное бытие». Этот компонент реализуется и лексемой «отшествие», которая в сочинениях Ивана IV встречается только в этом значении. Взаимосвязь лексем «смерть»
и «отшествие» отмечена и в словаре Срезневского. Именно поэтому лексема отшествие чаще всего сочетается со словосочетанием «света сего» (т.е. этого света – земной
жизни): «Аз же исповедаю и вем, … по отшествии же света сего, горчайшее осуждение
приемлюще, ожидающе праведнаго судища спасова, по осуждении же безконечная мучения приемлют» [19: 39].
Ядерный компонент концепта «смерть» – «переход в иное бытие» реализуется в
сочинениях Ивана IV и с помощью устойчивых словосочетаний: преиде на небесная,
за упокой, во гроб положити, венец жизни.
Словосочетание «преиде на небесная» в тезаурусе Ивана IV не переосмысливается,
а составные его компоненты имеют значение, сформировавшееся в русском языке того
времени. Тем самым смерть рассматривается как «переход из земной жизни в жизнь
небесную, на небеса». В данном случае для Ивана IV небо представляется как обитель
Бога и всех праведных душ, т.е. иной, «идеальный» мир: «Егда божиими судьбами
отец наш, великий государь Василей, пременив порфиру аггельским пременением,
тленное сие мимотекущее земное царствие оставил, преиде на небесная во он век
нескончаемый…» [19: 27].
Таким образом, анализ лексики, реализующей концепты «судьба», «жизнь»,
«смерть», которые являются основными в картине мира человека, позволяет сделать
вывод о том, что в посланиях Ивана IV, отражающих его языковую картину мира, в
полной мере представлена картина мира русского человека того времени. Поля концептов «судьба», «жизнь» и «смерть» являются пересекающимися. Все эти концепты
тесно связаны с концептом «Бог», который является главным в языковой картине мира
Ивана IV. Бытие в посланиях Ивана IV представляется триединым: во-первых, земная
жизнь (биологическое существование человека в реальном мире), которой противо50

поставлена небесная жизнь (царствие небесное, бытие Бога, всех святых и праведных
душ) и преисподняя (мир грешных душ).
Итак, очевидно, что каждая языковая личность является членом того или иного
национально-лингво-культурного сообщества, вследствие чего универсальное значение
личности нуждается в лингвокультурологическом анализе и объяснении [16: 89], что
мы и продемонстрировали на примере одного из фрагментов управленческого дискурса
Ивана Грозного как русской языковой личности.
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УДК 83-3 [Манн]

Квирикадзе Н.Г.
(Кутаиси, Грузия)

ЦВЕТОВЫЕ ДЕТАЛИ У НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ И ТОМАСА МАННА
(«Мертвые души» и «Будденброки»)
В статье исследуются функциональные аспекты цветовых деталей в «Мертвых
душах» Н.Гоголя и «Будденброках» Т.Манна. Серые цветовые детали приобретают
многоплановость и многофункциональность. Tотальная пейзажно-архитектурная
«серость», по нашему мнению, является отражением подлинной сущности целого социального уклада, подчеркивая деградацию дворянского общества, превращение самих
крепостников в «мертвых душ». Цветовые детали у Томаса Манна также полифункциональны. Они также выступают в качестве признака упадка и гибели (Verfall-a)
некогда ведущего социального слоя класса Германии – патриархального бюргерства
(в лице Будденброков), в то же время они могут быть связаны с душевной жизнью
персонажей, с изображением их чувств и страстей.
Ключевые слова: тотальная «серость», «мертвые души», Будденброки, серые
цветовые детали, Verfall.
The purpose of this paper is to analyze functional aspects of color details inN. Gogol’s
“Dead Souls” and Th. Mann’s “Buddenbrooks” by making use of structural-semantic
methods. Gogol’s grey details acquire divergent planes and functions. This total grey coloring
of the landscape and architecture in the novel reflects the true essence of the social formation
and indicates the degradation of the aristocrat community and the transformation of the
ruling class into the “dead souls”. In Th. Mann’s “Buddenbrooks” the grey color details are
attributes of German patrician burgers and simultaneously they serve as signs of “Verfall”
(Fall, Decay) indicating the decline of the Buddenbrooks family as well as entire German
patriarchal burger world in general. They are also connected with the characters’ spiritual
lives, expressing their emotions and passions as it is the case in Gogol’s novel.
Key words: this total grey coloring, the “dead souls”, Buddenbrooks, the grey color
details, Verfall.
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В статье «Николай Гоголь» Владимир Набоков, говоря о художественном зрении
писателей, об их умении видеть, отмечал, что до появления Пушкина и Гоголя русская литература была подслеповатой: «Формы, которые она замечала, были лишь
очертаниями, подсказанными рассудком; цвета как такового она не видела и лишь
пользовалась истертыми комбинациями слепцов-существительных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древних ... Только Гоголь (а за
ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета» [1:88]. Таким образом,
В.Набоков имел в виду, что колористика в творчестве русских прозаиков в предгоголевскую эпоху находилась под влиянием Европы. Набоков (и мы соглашаемся с ним
в этом), утверждает, что у истоков формирования национальной русской литературы
стоят Пушкин и Гоголь. Причем наблюдения над цветовой картиной мира показывают, что гоголевская колористика намного красочнее, чем пушкинская. Она как
бы вносит в русскую литературу архетип восприятия цвета украинской культуры.
«Тарас Бульба» Гоголя раскрашен цветовой гаммой, как украинский рушник. Сопоставление колористики в тексте с прикладным народным творчеством показывает, что украинскому художественному промыслу свойствен резкий контраст цветов
(красный, черный, белый) и что эта цветовая гамма как черта национального восприятия свойственна Гоголю именно с точки зрения цветовой картины мира, т.е. для
него приемлем контраст. Это отмечают исследователи, придавая контрасту в первую
очередь социальный смысл. А мы хотим подчеркнуть, что контраст этот свойствен
именно украинской колористике. Темой отдельного исследования может послужить
сопоставление таких произведений, как «Тарас Бульба» и «Ночь перед рождеством»
с «Петербургскими повестями». Там цвета очень ярки и многокрасочны, и прав был
Набоков, увидев это и заметив, что Гоголь впервые ввел желтый и лиловый цвета.
Функция цвета у Гоголя многопланова в зависимости от сюжета, формы выражения, поэтому мы не согласны с мнением некоторых исследователей, считающих, что
деталь цвета у Гоголя «не функциональна, как у Чехова или Толстого, а самодостаточна, автономна, независима» [2]. Для доказательства обратного необходимо сопоставить разные планы произведения и определить их тематическое содержание.
Для того чтобы подчеркнуть видимую прочность уклада жизни Собакевича, Гоголь употребляет коричневый цвет, который передается целым спектром ассоциативных планов, образуя гнездовой ряд. В центре этого ряда коричневый фрак Собакевича предстает как бы оболочкой его сущности (это ведь цвет земли); перед нами
хозяин. Однако этот цвет распадается на отдельные ассоциативные планы. «Возле
Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с
белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича» [3:99]. Дрозд, который
сидел в клетке, словно говорил: «И я тоже Собакевич», т.е. он тоже коричневого
цвета. Прочные крестьянские избы – дубовые (дуб – коричневого цвета). Этот цвет
преломляется в разных ракурсах, образуя единый цветовой план.
С целью изображения экономического и духовного паразитизма, который порождал
крепостнический строй, при фиксировании разложения дворянского класса Гоголь, наряду
с другими изобразительными средствами, использует колористику деталей предметного
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мира произведения, а также пейзажа, портрета персонажей, причем следует отметить,что
в данном смысловом плане превалируют желтые, синие и серые цвета.
Выделим серый цвет, отличающийся многоплановостью, многофункциональностью: здесь и дополнительные штрихи к характеристике персонажа, и убогость жизни,
и в то же время какая-то полная неопределенность, унылая «серость» всего окружающего. Эта тотальная серость, по нашему мнению, является отражением подлинной
сущности целого социального уклада, подчеркивая косность, дикость, отсталость провинциальных крепостников-помещиков, упадок и деградацию дворянского общества,
разложение и распад крепостнического строя, превращение самих хозяев в «мертвых
душ». Серые цветовые детали не существуют в тексте изолированно, они переплетаются с предметными, пейзажными, портретными и другими деталями. Нижеприведенные примеры подтверждают это.
Фон, на котором Гоголь показывает своих персонажей, все эти необыкновенно типичные и точные детали являются штрихами к их дополнительной характеристике, к
укладу их жизни. Таков, например, пейзаж усадьбы Манилова:
«Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес.
Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а
какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных
солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням»
[4:23] (курсив здесь и далее наш _ Н.К.). В обстановке дома Манилова цветовые детали,
проникнутые иронией, наряду с другими деталями развенчивают маниловскую дворянскую «идиллию», его показное добродушие и мягкость:
«Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой ... но больше всего было табаку. Он ... насыпан
был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой
из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно
было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени» [5:33]. Здесь же
следует отметить, что серые цветовые детали в совокупности с другими деталями
указывают также и на нелегкое и безрадостное положение крепостных в имении Манилова: «У подошвы этого возвышения ... темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы ... нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени;
везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые ... брели ... влача
... изорванный бредень...» [6:23].
У Собакевича угрюмый «деревянный дом с ... темно-серыми, или, лучше, дикими
стенами ... дом вроде тех, которые у нас строят для военных поселений...» [7:97]. Здесь
налицо указание на типический облик самого хозяина дома.
Плюшкин, последний представитель галереи «мертвых душ» помещичьего общества,
постепенно вырастает в символ дворянского вырождения. Тотальная серость, окружающая его, движется по словесному ряду серого цвета и втягивает в себя детали из разных
тематических комплексов: особенная ветхость ... темно и старо ... покосились и почернели
... испятнанная ... истрескавшаяся ... дряхлый инвалид ... заглохлый сад ... еще печальнее ...
пасмурно ... вымершее место ... паутина ... пожелтевшая зубочистка ... пожелтевший гравюр ... почерневшая картина ... пыли было в изобилии ... пылью ... гниль ... прореха.
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«Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно
на избах было темно и старо... балкончики под крышами ... покосились и почернели...
Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок ... » [8:116].
«На одном столе стоял даже сломанный стул, к которому паук уже приладил паутину» [9:119].
«С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на
полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось
в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого
касавшегося становились похожими на перчатки ...» [10:120].
Все здесь превратилось в пыль, паутину, тлен, т.е. в серое, подчеркивая призрачность
богатства Плюшкина, его упадок и деградацию. Сам он тоже превращается в нечто серое. Далее образ Плюшкина идет от цвета к бесцветию: непонятно, какого цвета был
раньше его халат, теперь выцветший. И чтобы подчеркнуть отсутствие цвета, дается прореха как деталь полнейшего разложения.
Одеянию Плюшкина контрастен костюм брусничного цвета Чичикова с явной претензией на желание привлечь к себе внимание. Таким образом, атрибуты одежды, обстановки, природы постепенно с фронтальных планов (с края) стягиваются к смысловому ядру образа – это вращающаяся микросистема, которую в дальнейшем разовьет Лев
Толстой, по-гоголевски распределяя цветовую гамму на разные ассоциативные планы и
функциональные аспекты, перенося эти планы с живой природы на неживую природу и с
неживой природы на живую. Вот этому умению не только видеть красочный мир вокруг
себя, но и фокусировать читательское восприятие вокруг этого мира, создать целостную
картину, устойчивый семиотический план учился у русских прозаиков Томас Манн.
В богатейшей палитре цветов (blau, gelb, grün, braun, rot, weiß, grau и т.д.), фиксируемых
в романе Т.Манна, можно выделить их традиционное и нетрадиционное употребление писателем. С упадком семьи Будденброков критики обычно связывают желтый и голубой цвета.
Мы придерживаемся мнения ряда исследователей (К.-Ю.Ротенберг, Э.Келлер), считающих
разрешение данного вопроса в рассматриваемом произведении совершенно оригинальным
как с точки зрения содержания, так и в отношении формы. Вместе с тем слово желтый становится характерным признаком смерти и упадка, синий – упадка и совершенствования. У
Герды и Ганно, кроме того, он сигнализирует также их отношение к смерти.
Рассмотрим серый цвет (grau), оставшийся вне поля зрения ученых. Именно выяснение того, какая функция возложена на детали серого цвета в тексте произведения, и является целью нашего исследования. Разработка означенного вопроса производится в контексте главной темы романа: семья – ее назначение в жизни общества; патриархальная
бюргерская семья и ее постепенный распад (Verfall) в новых общественных условиях.
Нетрадиционное употребление цветов характерно в основном для художников переходной эпохи. Функционирование серого цвета в романе Т.Манна «Будденброки»,
написанном на рубеже веков, приобретает новые оттенки благодаря своим нетрадиционным, необычным тональностям и ассоциациям. Серый цвет самым различным образом отражается в сознании различных героев романа, которые хотя и принадлежат
к одному и тому же социальному слою – бюргерству, однако неодинаково относятся
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к своему кругу. Восприятие серого цвета в романе происходит представителями трех
поколений семьи Будденброков: это консул Иоганн Будденброк, Томас, Тони и Ганно.
Мы ограничимся рассмотрением лишь тех эпизодов текста, где в роли реципиентов
исследуемого цвета выступают Тони и Ганно. Анализ производится во фрагментах текста структурно-семантическим методом; детали серого цвета исследуются в аспекте
словесных рядов (В.Виноградов). Используется также и традиционный метод анализа
художественного текста.
Рассмотрим состоящий из трех фрагментов семантический отрезок из романа, где
реципиентами деталей серого цвета выступают Тони и Ганно (третье и четвертое поколение семьи Будденброков соответственно). Первые два фрагмента – это описание одного
и того же городского пейзажа, который в разное время и по-разному воспринимается
вышеназванными персонажами.
Фрагмент первый
Первый фрагмент связан с возвращением Тони Будденброк из Травемюнде в город.
Вспомним психологическое состояние Тони в данный момент.Вспомним, как девушка
плачет в карете, направляющейся к ее дому, так как она прощается с первой любовью. Но
вот карета приближается к городу, въезжает в него, и перед взором Тони проходят столь
знакомые ей картины родного города:
«Dann kam die Fähre, es kam die Israelsdorfer Allee, der Jerusalemsberg, das Burgfeld.
Der Wagen passierte das Burgtor, neben dem zur Rechten die Mauern des Gefängnisses aufragten, er rollte die Burgstraße entlang und über den Koberg... Tony betrachtete die grauen
Giebelhäuser, die über die Straße gespannten Öllampen ... Mein Gott, alles das war geblieben,
wie es gewesen war! Es hatte hier gestanden, unabänderlich und ehrwürdig, während sie sich
daran als an einen alten vergessenswerten Traum erinnert hatte! Diese grauen Giebel waren
das Alte, Gewohnte und Überlieferte, das sie wiederaufgenommen und in dem sie nun wieder
leben sollte. Sie weinte nicht mehr; sie sah sich neugierig um. Das Abschiedsleid war beinahe
betäubt, angesichts dieser Straßen...» [11:137-138] (курсив здесь и далее наш _ Н.К.).
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единый фрагмент городского пейзажа; микроструктура данного отрывка из текста строится
с использованием существительных и субстантивированных прилагательных и причастий, связанных друг с другом перечислительной интонацией, что придает повествованию размеренный и неторопливый характер. Один план городского пейзажа сменяется
другим. Серые дома с островерхими крышами подчеркивают традиционность серого
цвета, т. е. серый цвет в данном случае несамостоятелен. Как уже выше было отмечено, это атрибут патриархальной бюргерской традиции. Именно серый цвет (встречающийся здесь в двух местах) является тем фокусом, к которому стягиваются все нити
исследуемого фрагмента – как в структурном, так и в семантическом отношении.В середине контекста образно-символический план заметно движется в сторону духовной,
нравственной сферы. Изменившееся психологическое состояние героини, перед которой
промелькнул серый цвет как неотъемлемый компонент патрицианских бюргерских домов и всколыхнул ее чувства, дает ей возможность сделать определенный вывод: «Diese
grauen Giebel waren das Alte, Gewohnte und Überlieferte, das sie wiederaufgenommen und
in dem sie nun wieder leben sollte» («Эти серые стены олицетворяли то старое, привыч56

ное, преемственное, что она как бы заново увидела сейчас и среди чего ей предстояло
жить»[12:214]). Серый цвет для Тони Будденброк – это то, что приносит ей радость и
пробуждает гордость, это то, из-за чего так торжественно бьется ее сердце, это, наконец, то, что преисполнено великого духа ее семьи, при мысли о котором у нее мурашки
бегут по спине [13:216]. Стоило героине увидеть серые стены, как она успокаивается:
«Sie weinte nicht mehr ... Das Abschiedsleid war beinahe betäubt, angesichts dieser Straßen...»
(«Она перестала плакать ... Боль разлуки стихла от вида этих улиц...» [14:214]).
Именно серый цвет и явился толчком для последующего решения Тони Будденброк,
которое она в конце концов принимает: девушка отказывается от своей любви, жертвуя
ею во имя сохранения авторитета и престижа родовой фирмы, и соглашается на брак с
нелюбимым Грюнлихом.
Серый цвет (в частности, его конкретное материальное воплощение – бюргерские
патрицианские дома), воздействуя столь сильно на Тони, предстает в ее восприятии в
трех ракурсах. Хотя цвет используется в традиционном с точки зрения живописи значении, внесение его в текст отличается многоплановостью и стереоскопичностью, носит
экспрессивно-динамичный характер, т.е. подача цвета нетрадиционная.
серый цвет

		
		
		

das Alte («старое»)
das Gewohnte («привычное»)
das Überlieferte («преемственное»)

Das Alte ― это то, что существует объективно, независимо от сознания персонажа,
без его соучастия; это есть активный, самостоятельный «старый» серый цвет.
Das Gewohnte ― это то, что отражается в сознании персонажа и является его субъективным ощущением; это есть «привычный» серый цвет. Das Überlieferte ― это то, что
осуществлялось в прошлом на протяжении определенного времени, осуществляется в
настоящем, в данный момент, и будет осуществляться или по крайней мере должно осуществляться впоследствии, в будущем; это есть «преемственный» серый цвет – будущее
будденброковского рода.
Все три ракурса серого цвета, каждый в отдельности и своеобразно, воздействуют
на сознание Тони Будденброк, органично сливаются друг с другом и объединяются в
одну серую цветовую гамму, которой можно дать условное название: будденброковский
традиционный серый цвет.
Самым важным в этом словесном ряду, по нашему мнению, является «преемственный» серый цвет, выпадение или утеря которого (т.е. утеря будущего) логично приводит
к нарушению целостности указанного ряда, в частности к упадку и вырождению рода
Будденброков – Verfall-у.
В функциональном плане мы видим это будущее Будденброков во втором и третьем
фрагментах исследуемого семантического отрезка, где реципиентом выступает представитель четвертого поколения семьи – маленький Ганно Будденброк.
Фрагмент второй
Cубьективное восприятие героем серого цвета во втором фрагменте интересно тем,
что автор подробно изображает ту же вышеприведенную пейзажную зарисовку (Ганно,
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как и Тони, возвращается в город из Травемюнде, где он провел летние каникулы) с таким же подробным перечислением пейзажных деталей:
«... Er [Hanno] wollte sich der See und des Kurgartens erinnern... Dann kam die Fähre, es
kam die Israelsdorfer Allee, der Ierusalemsberg, das Burgfeld, der Wagen erreichte das Burgtor,
neben dem zur Rechten die Mauern des Gefängnisses aufragten, wo Onkel Weinschenk saß, er
rollte die Burgstraße entlang und über den Koberg ... Da war die rote Fassade mit dem Erker
und den weißen Karyatiden ...» [15:565].
Однако издавна стоящие здесь серые дома со своими островерхими крышами
остаются вне поля зрения персонажа: дома эти, разумеется, существуют (см. фрагмент
первый), но не привлекают к себе внимания Ганно. Он не замечает серого цвета, так как
бюргерско-патрицианская традиция для него не имеет никакого значения. Серый цвет
для него – это цвет того мира, куда мальчика везут из милого его сердцу Травемюнде; это
цвет того мира, который полон отчаяния, печали, страха, полон враждебными Хагенштремами и строгими требованиями отца[16:675]; это «грубая будничная жизнь»[17:677].
Зато Ганно замечает красный цвет (цвет фасада своего дома) и по контрасту с ним – белый.
Красный цвет – психологический, активный, жизнерадостный, мажорный – приковывает
к себе внимание юного Будденброка. Его сердце, «умиротворенное и полное благоговейного восторга перед морем»[18:675], инстинктивно, бессознательно тянется к красному,
а не к традиционному серому цвету.
Не замечая серого цвета – атрибута патриархального бюргерства, Ганно тем самым
отвергает патрицианскую традицию, на которой зиждется благополучие и успех семьи
Будденброков, т.е. он отвергает будущее своего рода.Факт отсутствия в сознании Ганно
серого бюргерского цвета, факт отказа им от будущего своей семьи означает, что третье
и важнейшее звено будденброковского традиционного серого цвета («преемственный»
серый цвет) выпадает из единой семантической цепи.
Как видим, наличие/отсутствие в первом и втором фрагментах серого словесного
ряда свидетельствует об определенной (неодинаковой) позиции двух персонажей по
отношению к традициям патриархально-патрицианского немецкого бюргерства: наличествующий будденброковский традиционный серый цвет первого фрагмента сменяется отсутствующим будденброковским традиционным серым цветом второго
фрагмента. Позиция эта фиксируется именно через детали серого цвета, через их полифункциональность.
Серый словесный ряд как бы замыкается третьим фрагментом в одной из последних
глав произведения, где деталь серого цвета повторяется и дается в восприятии уже подросшего, пятнадцатилетнего Ганно Будденброка.Функция цвета здесь уже другая: серая
стена здания в восприятии представителя четвертого поколения семьи Будденброков ассоциируется с упадком и гибелью собственного рода – Verfall-ом.
Фрагмент третий
«Er ging in sein Zimmer hinauf ... Dann setzte er sich ans Harmonium und spielte etwas
sehr Schwieriges, Strenges, Fugiertes, von Bach. Und schließlich faltete er die Hände hinter
dem Kopf und blickte zum Fenster hinaus in den lautlos niedertaumelnden Schnee. Es gab da
sonst nichts zu sehen. Es lag kein zierlicher Garten mit plätscherndem Springbrunnen mehr
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unter seinem Fenster. Die Aussicht wurde durch die graue Seitenwand der benachbarten
Villa abgeschnitten»[19:663].
Фрагмент указывает на смену и перенос плана изображения: Герда Будденброк
и ее сын живут на новом месте; Т. Манн выхватил Ганно из родного патрицианскобюргерского гнезда и ввел его в чуждое окружение, откуда Ганно смотрит на бюргерство как бы со стороны.Внешний план наполняется внутренним, психологическим; в
середине контекста план изображения переносится из комнаты наружу. Последним,
заключительным аккордом фрагмента является серая стена соседней виллы: «��������
Die�����
����
Aussicht wurde durch die graue Seitenwand der benachbarten Villa abgeschnitten»(«... все
загораживала серая стена соседней виллы»)[20:781]. Серый цвет стены на этот раз
Ганно замечает, так как он уже не олицетворяет прочность и твердость патрицианскобюргерского уклада жизни; это не будденброковский традиционный серый цвет.
«Cерая стена» – это именно то будущее Будденброков, о котором мечтала и в которое
так верила Тони Будденброк, но которое для Ганно, а, следовательно, и для всей семьи Будденброков не состоялось. Это «die graue Zukunft» («серое будущее»)[21:569]
– «беспросветное будущее» рода Будденброков, это безнадежность и полнейший мрак,
это – Verfall. Это уже другой серый цвет, и функция у него иная. Назовем его будденброковский серый цвет Verfall-а.Оба цвета, выступая в одном словесном ряду, получают лейтмотивное звучание. Круг замкнулся. Здесь акцент с цвета перемещается
на глагол (причастие) wurde abgeschnitten («был отрезан»), который подчеркивает, что
последний представитель семьи Будденброков, а, следовательно, в его лице и все Будденброки окончательно оторваны, отрезаны от жизни, от реальной действительности,
от всего мира. Кроме того, серый цвет приобретает также и более глобальное значение: серая стена соседней виллы словно предвещает закат немецкого патриархального бюргерства в целом. Эту мысль подтверждает высказывание самого Т.Манна: «Я
действительно написал роман о своей собственной семье... Но по сути дела я и сам не
сознавал того, что, рассказывая о распаде одной бюргерской семьи, я возвестил гораздо более глубокие процессы распада и умирания, начало гораздо более значительной
культурной и социально-исторической ломки» [22:482].
Как видим, с помощью полифункциональности серого цвета (как детали и в то же
время как подвижного звена динамической структуры текста романа), являющегося для
Тони Будденброк олицетворением патриархального бюргерства, а для Ганно – цветом
Verfall-а, автор подводит нас к мысли о том, что для Ганно, не замечающего будденброковского традиционного серого цвета, патриархальная патрицианско-бюргерская
традиция не имеет никакого значения. Следовательно, по восприятию героя, этот
традиционный серый цвет не нужен, бюргерская традиция тоже не нужна, патриархальное бюргерство также не нужно, и поэтому оно умирает.
Итак, как и Гоголь, Томас Манн показывает деградацию социального класса, в данном случае немецкого бюргерства (на примере одной семьи – рода Будденброков); как
и Гоголь (на образе Плюшкина), он в конце романа также полностью лишает текст
произведения цвета.
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РІЗНОАСПЕКТНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
СУТНОСТІ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ

В статье предложены некоторые аспекты проблемы образной речи школьников.
Ключевые слова: образность, образная речь, художественный образ.
The paper substantiates some aspects of imagery speech. Imagery speech is considered as
a sporadic, specific, variable, style creative, valuable, and therefore significant phenomenon.
Key words: imagery, imagery speech, artistic-aesthetic images.
Дослідження категорії образності в різноплановому контексті передбачає усвідомлення та розуміння образності і як естетичної категорії. Як свого часу відзначав
В.В.Виноградов, «Складне і функціонально різнобічне питання про образність художнього мовлення або поетичної мови. Воно не зводиться до проблеми переносного
вживання слів, висловів, до проблеми тропів, метафор і порівнянь. Воно належить
до центральних питань естетики художнього слова» [1:111]. Іншими словами, образність є особливою формою естетичного освоєння світу. Це поняття входить і до
категоріального апарату естетики. Практичне значення використання терміна «образність» як естетичної категорії, на нашу думку, полягає в тому, що вона, концентруючи увагу на продуктивній стороні художнього відображення, дозволяє дослідникам, орієнтуючись на специфічні риси художнього образу, мати критерії адекватності
сприйняття творів мистецтва.
Філософією й соціологією, психологією й етикою, естетикою й мистецтвознавством сьогодні визнано, що естетичні відчуття – це найвищий ступінь чуттєвого
розвитку, бо естетична реакція зорієнтована не на будь-які об’єкти і відношення, а
лише на досконалі, гармонійні. Проблему естетичного у мові на різних її рівнях розглядали багато вчених (Ш.Баллі, В.В.Виноградов, Н.Є.Миропольська, О.О.Потебня,
Л.О Новиков та ін.). Так, О.В.Крутоголова відзначає, що для правильного володіння мовленням важливого значення набуває знання його естетичних характеристик,
тобто тих особливих якостей, які використовуються безпосередньо в навчальному
процесі. До таких характеристик дослідниця відносить: а) цілеспрямованість, переконливість, впливовість, спонукальність; б) логічну ясність, точність, зрозумілість;
в) виразність, емоційність, образність [4:17].
Н.Є. Миропольська розглядає образність слова як важливий стимул естетичного
розвитку особистості. Це дало вагомі підстави науковцю, щоби сформулювати критерії
сформованості естетичного ставлення до мови: 1) мовна грамотність; 2) естетичне чуття
мови (розуміння мистецтва слова, його образності та вміння ним творчо послугувалися);
3) натхнення, що мобілізує інтелектуальні й емоційні можливості; 4) асоціативність естетичного сприймання, яка сприяє поглибленню розуміння образності слова; 5) творча
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уява; 6) розвиненість форм естетичної свідомості: ідеалу, смаку, потреб, оцінки тощо,
яка проявляється у здатності точно та образно висловлюватися; 7) вияв індивідуальності,
який пов'язується зі становленням особистості [6:24]. На думку Л.О.Новикова, естетичний вплив образного слова пояснюється тим, що воно творчо створюється і відтворюється мовцем. Воно не тільки розуміється, але й переживається[7:45].
Отже, дослідження образності в естетичному аспекті зумовлюється, на наш погляд,
актуалізацією його практичної сторони: створення чіткої, злагодженої системи естетичного виховання в загальноосвітніх закладах не можливе без глибокого розуміння закономірностей естетичного впливу мови у процесах безпосереднього мовленнєвого спілкування та ознайомлення з художніми творами.
Огляд та аналіз лінгвістичних (принагідно лінгводидактичних) джерел засвідчив
наявність терміна «образне мовлення». Було зафіксовано такі його визначення: «алегоричне мовлення, що пов'язує з предметом, про який іде мова, низку побічних уявлень, які викликають те чи інше емоційне відчуття» (О.С.Ахманова)[8: 387]; «якщо
структура мовлення, впливаючи на свідомість(або виражаючи її), формує конкретночуттєві уявлення про дійсність, вононазивається образним» (Б.М.Головін) [3:28]; «образність мовлення передбачає володіння засобами мовної образності, які зазнають певних процесів: вибір, повторення, розміщення, комбінування, трансформування тощо»
(Н.В.Гавриш) [2:24].
Зважаючи на багатоаспектність проблеми образності, ми дійшли висновку, що феномен «образне мовлення» слід вважати полікомпонентним утвором, що включає в
себе такі аспекти:
– психологічний – із цих позицій образне мовлення – це специфічний, складний процес, деякою мірою, опосередкованого, суб'єктивного відображення фактів, явищ, предметів (їх ознак) довкілля у вигляді конкретно-чуттєвих уявлень, асоціативно пов'язаних
один із одним, реальних чи створених уявою в свідомості мовця;
– лінгвістичний (лексико-семантичний, комунікативний) – складний, специфічний
процес використання в мовленнєвому спілкуванні з метою певного повідомлення мовних засобів, як стилістично (експресивно) нейтральних, що набувають образного потенціалу шляхом актуалізації їх значень, семантичного зрушення, унесення до них різноступеневих смислових емоційно-естетичних нашарувань, що досягається переважно на
лексико-семантичному рівні;
– естетичний – у цьому аспекті образне мовлення становить такий свідомий творчий
процес використання мовних одиниць, що стимулює передусім естетичне сприйняття
дійсності, в якому раціональна та емоційна сторони знаходяться в єдності, зумовлюють
одна одну – пізнання природно існує в переживанні, а емоційність безпосередньо залучається до пізнавального процесу; а також сприяє формуванню певних ідейних переконань, моральних якостей та естетичних смаків мовця;
– лінгводидактичний (практичний) – здатність учнів доречно використовувати в
усних (письмових) висловлюваннях показники образності (реалізуються в лінгвістичних
та літературознавчих категоріях і опановуються школярами в теоретичному курсі предметів «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література»), що впливають на емоційно-почуттєву сферу їхньої життєдіяльності.
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Обґрунтування окремих аспектів проблеми образного мовлення надало можливість
дійти висновку, що феномен«образне мовлення» – явище спорадичне (воно використовується переважно в художньому стилі; при тому в устах мовців, наділених естетичним
смаком), специфічне, багатоаспектне, входить до кола досліджуваних проблем із психології, психолінгвістики,літературознавства, лінгвістичних дисциплін: лексики, семантики, стилістики, культури мовлення, лінгвістики тексту, лінгводидактики, а також естетики, поетики, риторики, філософії, мови художньої літератури тощо), стильотворче,
повновартісне, а тому й вагоме.
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«Портреты» М. АЛДАНОВА В оценках
критики и литературоведения
У статті осмислюються відгуки критиків і літературознавців на «Портрети» М. Алданова. Показано, що цей маловідомий цикл письменника досі викликає труднощі інтерпретації, спонукає звертатись до його історичної концепції та контексту його творчості.
Ключові слова: історична концепція, цикл, портрет, нарис.
В статье осмысляются отклики критиков и литературоведов на «Портреты»
М. Алданова. Показано, что этот малоизвестный цикл писателя и по сей день
вызывает трудности интерпретации, побуждает обращаться к его исторической
концепции и контексту его творчества.
Ключевые слова: историческая концепция, цикл, портрет, очерк.
The article deals with critics’ references to M. Aldanov’s “Portraits”. It has been shown
that this little known cycle of the writer causes interpretation difficulties up till now; it induces
to turn to his historical conception and the context of his creative work.
Key words: historical conception, cycle, portrait, outline.
«В русском зарубежье 1920-1930-х гг. ни один писатель не пользовался такой исключительной популярностью, как Алданов» [1: 494], – так начинает свою заключительную
статью «Четыре грани таланта Марка Алданова» А. Чернышев, известный исследователь
его творчества. Известно, что произведения М. Алданова были популярными в среде
эмигрантов, его книги продавались с большим тиражом, и это позволило ему полностью
посвятить себя литературному творчеству, не прибегая к дополнительным заработкам.
Марк Слоним в статье в пражском журнале «Воля России» писал о том, что М. Алданов по
складу своего дарования был, прежде всего, публицистом. Он отмечал хорошие аналитические способности М. Алданова, умение найти связь между историческими явлениями и
понять их смысл: он «очень умен, остер и образован» [2: 47]. Г. Газданов в воспоминаниях
«Загадка Алданова» также отмечал «исключительный дар историка и литератора одновременно», говоря, что политические портреты написаны с несравненным искусством [3: 78].
«Портреты» представлялись современникам важной частью наследия писателя.
А. Романенко, рассматривая романы писателя, не обошел вниманием и его биографические очерки. Он отмечал, что портреты написаны «легким и острым пером, живые и
содержат определенную, даже немалую, фактическую информацию» [1: 7]. Он говорил,
что портреты перепечатывались газетами всего мира, «сделав имя Алданова популярным
и среди широкого читателя, и среди профессиональных политологов» [4: 7]. Согласно А.
Чернышеву, вторую половину своей жизни писатель занимался «вечным подвижническим литературным трудом». Его литературное наследие – это почти сорок томов, где
писатель представил «четыре грани» своего таланта – «романист, создатель философ© Страшок Н.М., 2011
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ской повести, мастер короткого рассказа, очеркист, но, кроме того, он писал пьесы и
киносценарии, рецензии и статьи» [1: 495]. Между тем и по сей день «Портреты» остаются, в сущности, вне поля зрения исследователей. Не выяснена их жанровая природа,
не установлено место этого цикла в творчестве писателя. Целью данной статьи является осмысление откликов современников на «Портреты» и суждений литературоведов,
обращавшихся к этому циклу, что позволит охарактеризовать состояние изученности
проблемы, показать аспекты, еще требующие исследования.
В полное собрание биографических портретов М. Алданова – в двухтомник под названием «Портреты» – вошло 40 портретов и философский трактат «Ульмская ночь»,
представляющий собой три философских диалога о роли случая в истории человечества. Большая часть портретов М. Алданова посвящена таким знаменитым людям, как
Сталин, Гитлер, Бриан, Пилсудский, Ганди, Мата Хари и другие. А. Чернышев, говоря
о портретах М. Алданова, полагал, что уже сам «выбор действующих лиц <…> обрекал
очерки на успех» [1: 501]. Многие из них были переведены на все главные европейские
языки. Портреты увлекательны и интересны, в них автор рассуждает о связи времен, неизменности человеческих стремлений, о тщетности успеха и славы [1: 502].
Отличительной особенностью Алданова как портретиста было обращение к огромному количеству источников и материалов, к которым он обращался при создании очерков.
Временной охват впечатляет своим размахом – от Робеспьера до Сталина. В изображении
выдающихся личностей XVIII – XX вв. писателю помогло его историческое образование
и скрупулезная работа, которую он проделал в архивах. Многие из выдающихся людей,
которым посвящены очерки, – это «люди необычной судьбы, полузабытые в наши дни, но
сыгравшие важную роль в событиях» [1: 502]. А. Чернышев в статье «М. А. Алданов – критик» отмечал, что жанр очерка «соответствовал его склонности к политико-философским
обобщениям» [2: 47]. М. Алданов доказывал, что «подлинные события и люди обычно не
уступают в яркости красок придуманным» [2: 47]. Кроме того, А. Чернышев подчеркивает
проницательность и дальновидность писателя, ведь М. Алданов смог совершенно точно
раскрыть сущность и оценить потенциал двух диктаторов – Сталина и Гитлера. Окончание
его очерка «Гитлер» действительно заканчивается пророческой фразой: «И не сегоднязавтра он, чего доброго, подожжет мир. Это делали и менее могущественные люди: ведь
поджег его однажды восемнадцатилетний гимназист Принцип» [5: 155]. М. Алданов очень
умело пользуется историческим документом, применяет «сладкую» цитату, как ее назвал
А. Чернышев, для того, чтобы передать дух и «аромат» давней исторической эпохи. Его
портреты ироничны и остроумны, стиль изложения одновременно прост и увлекателен.
А. Чернышев предложил свою типологию героев «Портретов»: он разделил героев их на три типа. К первому и излюбленному типу относятся герои, которые «судят о
событиях со стороны, отказываясь принимать в них участие» [1: 502]. Ко второму типу
исследователь отнес «симпатичных посредственностей <…>более низкого пошиба, мечтающих об успехе и карьере» [1: 503]. Третий тип – это реальные исторические деятели и
знаменитые люди. Все они изображены с иронией, ведь все, во что они верили и чему посвятили себя по прошествии времени стало ненужным и утратило смысл, или наоборот
стало предметом общественного преклонения, признания, но другие люди «осуществили их замыслы в таком обезображенном, уродливом виде, что лучше бы этим замыслам
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и не сбыться» [1: 503]. Эти три типа героев в полной мере отразились в «Истоках» и
«Могиле воина», однако тенденции и предпочтения М. Алданова прослеживаются и в
«Портретах». Главная мысль «Портретов» состоит в том, что человек бессилен перед
«потоком исторических событий, тщетностью исторических деяний» [1: 506]. Главным
действующим лицом истории, согласно М. Алданову, является «Его Величество Случай». А. Кизеветтер отмечал, что «основной стихией человеческого существования Алданов считал то, что может быть названо иронией судьбы» [1: 177]. Как в романах, так
и в портретах писатель несколько раз «переходил от ничтожных происшествий к громким историческим событиям и обратно» [1: 177]. Историк приходит к выводу о том, что
обычные и великие люди в одинаковой степени подвергаются и испытывают на себе
иронию судьбы, и задается вопросом – почему так происходит и каков замысел писателя.
А. Кизеветтер полагает, что так случается «только затем, чтобы и тех и других привести в
конце концов к одному знаменателю – на положение осенних листьев, которые крутятся,
сталкиваются и исчезают, подхватываемые жизненным вихрем…» [1: 177]. Более полное и обстоятельное представление о мировоззрении М. Алданова дает трактат «Ульмская ночь». А. Чернышев среди прочих достоинств и мастерства портретиста выделяет
«необыкновенную выразительность» финалов очерков, как например в «Азефе» или
«Генерале Пишегрю против Наполеона» [1: 506].
Успех М. Алданова как романиста и портретиста объясняется удачным совмещением русской и западноевропейской традиций «с ее “проклятыми вопросами”, стремлением найти высшие нравственные ценности» и занимательностью сюжета, изяществом
слога и психологических характеристик, умелым построением сюжета [1: 506-507].
Известный русский критик Ю. Айхенвальд также высоко оценил вклад М. Алданова
как эссеиста в русскую литературу. Он утверждал, что портретист «приобщил умело и
удачно русскую литературу к жанру, не очень к ней развитому, придав красивый отпечаток европеизма и культурности» [4: 7]. Отличительной особенностью М. Алданова
как портретиста является понимание и интерпретация истории с его позиции, большое
количество цитат, вводных фраз, реминисценций и аллюзий.
Отдельная тема, общая для большинства портретов М. Алданова – это место России в европейской истории. В статье В. Агеносова и Н. Выгона «Ум резкий, сильный,
насмешливый» со ссылкой на воспоминания Г. Кузнецова («Грасский дневник») говорится о том, что М. Алданов «категорически не принимал распространенное среди значительной части эмиграции мнение, что “на Западе все было по-светлому, а у нас было
рабство, дикость”» [6: 173]. М. Алданов всегда подчеркивал одаренность русского народа и величие России. Даже описывая жизненный путь или отдельный момент в жизни
своего героя, писатель вводит его в российский исторический контекст. Вне зависимости
от того, какое место занял тот или иной герой его портрета в мировой истории, для М.
Алданова основной интерес представляла сама личность исторической фигуры. Таким
образом, М. Алданов «утвердил свой интерес к человеку, а не его месту в исторической
иерархии» [6: 174]. М. Карпович, проводя параллели между М. Алдановым, Л. Толстым
и А. Франсом, замечал, что история «подается не в ее “парадном” аспекте, а в ее «человеческом, слишком человеческом» обличье. Писателя интересует история не в мировом
масштабе, а применимо к человеческой судьбе и тому, как она на ней отражается. В этом
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вопросе мнение М. Карповича разделяли В. Агеносов и Н. Выгон: «…выбор в качестве
повествователя обычного человека восходит к пушкинской традиции изображения истории “домашним образом”» [6: 174].
М. Алданов считал Л. Толстого своим учителем. В. Агеносов и В. Выгон полагали,
что М. Алданов разделял его взгляды на историю и человека «сквозь призму философии
и морали». Как и его учитель, М. Алданов искал в прошлом «созвучное современности
и вечное» [6: 179]. Авторы статьи усматривают сходство двух писателей в том, что они
старались показать, прежде всего, внутренний мир своих героев и стремились к такому
размещению их в пространстве, «при котором они объясняли бы эпоху и эпоха объясняла
их» [6: 179]. Примечательно то, что М. Алданов, охвативший в своих произведениях почти
два века, менее подробно останавливается на периоде войн 1805 – 1814 годов и декабризме. А. Романенко, автор вступительной статьи «О романах Марка Алданова», высказал
интересное предположение о том, что писатель «…по-видимому, не пожелал соперничать
с “Войной и миром”…» [4: 7]. Однако это не коснулось очерков М. Алданова. Этой эпохе
посвящены такие портреты, как «Ольга Жеребцова», «Сперанский и декабристы», «Адам
Чарторийский в России», «Поездка Новосильцева» и многие другие.
Современник М. Алданова, Г. Адамович, также принадлежал к числу тех, кто смог разглядеть и по достоинству оценить «особый, редкий дар» писателя. В статье «Одиночество и
свобода» он утверждал, что М. Алданов «как бы непрерывно заполняет пустоты в читательском сознании, ни на минуту его не отпуская, но при этом нисколько его не утомляя» [7: 53].
Эту мысль подтверждают и его «Портреты». Они живые, увлекательные и интеллектуальны,
рассчитаны на эрудированного читателя. В них присутствует множество замечаний, сравнений, ассоциаций, воспоминаний и рассуждений писателя. Г. Адамович отмечает, что в
произведениях М. Алданова «нет фразы для фразы» и примечательно его вежливое, предупредительное отношение к читателю, которое с годами только усилилось [7: 53].
Современники писателя и литературоведы наших дней, таким образом, определяли
идейно-художественную специфику «Портретов» писателя в связи с другими сторонами его творчества. В центре их откликов и исследований оказалась его историческая
концепция, выбор героя, интерпретация известных исторических событий и следование
традиции – пушкинской и толстовской. Вместе с тем, и по сей день вне поля зрения исследователей остается жанровая природа произведений, составивших этот цикл, а также
выявление средств и способов, с помощью которых М. Алданов дает, в сущности, глубоко субъективное толкование исторических событий и личностей. До сих пор не прояснено и значение, которое «Портреты» имели для развития русской биографики. Эти
проблемы все еще требуют своего изучения.
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КОНЦЕПТ «ДЖАЗ» В СЕМИОТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
ТЕКСТА НОВЕЛЛЫ «ПЕРВОЕ МАЯ»
(Ф.С.Фицджеральд)

В данной статье предпринята попытка системного анализа концепта «джаз» в
новелле Ф.С.Фицджеральда «Первое мая», определены его некоторые лингвоконцептологические аспекты, вербальные и невербальные слои структуры текста, которые
формируют такое сложное понятие как «джазовый рассказ», намечены пути дальнейшего анализа концепта «джаз» в сопоставлении с другими концептами американского молодежного джазового дискурса начала ХХ века.
Ключевые слова: концепт «джаз», концептосфера, городской текст.
In the article we are making an attempt to analyze concept “jazz“ on the basis of F. Scott
Fitzgerald`s novel “May Day”. We have observed some lingua conceptual aspects, verbal
and nonverbal, the text structure that forms the complex concept for “jazz novel”. We have
marked out the way of analyzing the concept “jazz” in comparison to other concepts of the jazz
discourse related to American youth at the beginning of the 20th century.
Key words: concept “jazz”, sphere of concepts, urban text.
В этой новелле Фицджеральда явственнее, чем в других новеллах сборника «Сказки Века Джаза» заявлена джазовость в ее полифункциональном значении. Джазовость
– явление многоаспектное, стилистика джаза и его функционирование в разных видах массовой культуры оказали существенное влияние на формирование нового молодежного языка общения, получившего в дальнейшем определение «джазовый сленг».
Новые стилистические и композиционные приемы ранних произведений Фицджераль© Кротенко Е.В., 2011
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да получили отражение в «Сказках Века Джаза» и закрепили за ним имя певца «Века
Джаза». Теоретики отмечали особую роль Фицджеральда в формировании нового
американского литературного языка начала ХХ века. За основу анализа его языковых
новаций брались его известные романы «Великий Гэтсби», «Ночь нежна». «Сказки
Века Джаза» в меньшей степени являются предметом исследовательского интереса,
в лучшем случае они упомянуты в обзорных статьях, между тем уже в этом сборнике
проявилось такое многоаспектное явление как джазовость, получившее дальнейшее
развитие в его известных романах.
Предметом нашего интереса является анализ наиболее типичных сем концепта
«джаз» в новелле «Первое мая». Джазовость является историко-культурологическим фоном новеллы, получает отражение в построении композиции, жанровом своеобразии, которое получило позднее определение «джазовый рассказ», формирует особый языковой
дискурс, характеризует поведение персонажей, то есть пронизывает вербальные и
невербальные слои структуры текста. Каждый из названных аспектов может быть темой
самостоятельного исследования. В данной статье предпринята попытка системного анализа концепта «джаз», определены его некоторые лингвоконцептологические аспекты. В
таком объеме и с такой точки зрения данная новелла исследуется впервые.
Концепт «джаз» затрагивает также эстетико-психологические и культурологические
аспекты, может рассматриваться в контексте такого понятия, как «городской текст». Джаз
изначально являлся частью городской культуры. Действие в новелле происходит в городе Нью-Йорке, поэтому в тексте много урбанистических концептов. Нами предпринята
попытка рассмотреть концепт «джазовость» как категорию литературного текста. Отметим, что джазовость как категория литературного текста вторична, так как является производной от музыкальной культуры. Ей присущи особые способы разработки звукового
материала, художественного языка, использование музыкальных идиом, выразительных
средств, которые повлияли на литературный язык. Теоретики (А.М.Цукер, Д.Лифшиц,
Ю.Кинус, А.Фишер и др.) рассматривают типологические и контекстуальные аспекты
джазового искусства, отмечают, что, несмотря на интерес к музыкальной культуре джаза в
ХХI веке, теория джаза все еще недостаточно изучена. Данное обстоятельство, вероятно,
повлияло и на неопределенность теоретического определения жанровой и языковой семиотической характеристики джазовых рассказов. Несомненно, все аспекты данного понятия
даже такого небольшого по объему текста невозможно проанализировать в одной статье.
Нами избраны некоторые наиболее характерные для джазовых рассказов семы концепта
«джаз» в новелле Ф.С.Фицджеральда «Первое мая». Джаз был своего рода символом нового свободного образа жизни, новым стилем мышления начала ХХ века. Фицджеральд
в предисловии к данной новелле так охарактеризовал свою работу над этим произведением: «Эта не слишком-то легкая сказка, опубликованная в качестве повести в журнале «Смарт Сет» в июле 1920, рассказывает о серии событий, происходивших весной
предыдущего года. Каждое из трех описанных событий произвело на меня неизгладимое
впечатление. В жизни они не были связанными, если не считать общей истерии той
весны, увенчавшейся началом «Века Джаза», однако в своем рассказе я попытался –
боюсь, что неудачно – сплести их в одно целое так, чтобы получившаяся цепочка смогла
передать ощущение хотя бы одного представителя нью-йоркской молодежи той поры»[1].
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Выделим в авторском предисловии слова, отвечающие заданной теме, и рассмотрим их
в аспекте концептуального анализа. Авторское предисловие предваряет определенную
свободную жанровую специфику текста. Фицджеральд называет новеллу то сказкой, то
рассказом, то серией событий. Нелегкая сказка как один из эмоциональных концептов
«джаза» – “unpleasant tale” может быть переведена и как неприятная сказка. Такой подтекст как бы предопределяет трагический финал новеллы. Вообще автор прибегает к употреблению семантически многосмысловых слов и зачастую создает новые, характерные
именно для его текстов. Автор хорошо сознавал и предназначенность новеллы для журнала, что придает общему тону повествования очерковый стиль, особенно характерный
для первой главы, вследствие чего нарушается традиционая иерархия жанров американской литературы Х����������������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������������
Х века, она соответственно ведет к определенной языковой свободе самовыражения, формирует особую авторскую рефлексию, цель которой средствами языка выразить общую истерию – “the general hysteria”. Джазовость изначально
строится с учетом максимального воздействия на реципиента. Концепт «джаз» является
исходным перцептивным понятием, вбирает в свое основное смысловое ядро плотную
структуру, довольно разветвленную семантическую сеть, присущую всей тематической
области, которая организует этот концепт. Веку Джаза, компоненту общего заглавия
сборника, противопоставлено словосочетание начало Века Джаза –параметр временного хронотопа, заданного автором в предисловии. Заглавие же новеллы «Первое мая»
сужает серию событий весны до одного дня, скорее ночи. Такая временная сжатость задает убыстренный ритм, преследующий определенную авторскую стратегию: выразить
общую истерию. Концепт «джаз» в широком культурологическом смысле представлен
как многомерное явление, строящееся на глазах читателя, при котором существенную
роль играет контекст, он создается множественностью равноправных языков музыки,
живописи, шумов, природы, движением, диалогами и др. В семасиологический состав
концепта «джаз» входит целый ряд разностатусных метаязыковых элементов.
С точки зрения стратегии текста концепт «джаз» в новелле «Первое Мая» занимает активную позицию. Он заявлен в рамочном тексте заглавия сборника «Сказки Века
Джаза», а также в авторском предисловии. Постпозитивное положение концепта «джаз»
увязывает это ключевое слово с жанрово (сказка-фантазия) -временной (век) концептосферой текста. Контекстуальный анализ концепта «джаз» дает наиболее интересный результат, при таком подходе в анализ концепта входят как вербальные, так и невербальные
компоненты смысла. Одно из сленговых значений слова «джаз» означает: безумие [2].
Это гнездо смыслов передает ощущение неестественности, неискренности, бессознательности восприятия окружающих и самого себя. В таком значении совпадает со словом dream (сон) свободы в эту незабываемую ночь. Таковы ощущения Эдит: «Мысли
ее парили где-то далеко, на крыльях звучавшей в ушах музыки; в мерцающем, многоцветном полумраке, нереальные, как призраки, появлялись и исчезали партнеры. Все
было на грани между бредом и явью, и Эдит мнилось, что с тех пор, как она ступила на
паркет, протекли не часы, а дни. С кем только и о чем только она не болтала!»[3: 236]. В
тексте оригинала это состояние усилено сленгом: dreamy state habitual debutantes (сонное
привычное состояния дебютанта), her mind floated vaguely (плыть свободно), the unreality
of phantoms (нереальный фантом), fragmentary subjects (фрагментарные субъекты)[1].
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Компоненты этого комплекса будут привлечены при необходимости для доказательства
структурно-семиотической заданности текста новеллы. Интерпретация художественного текста новеллы учитывает, что концептосферы автора и читателя пересекаются. Эти
выражения понятны читателю, которому этот текст предназначен. В сказочное ощущение
всеобщего возбуждения входят компоненты очеркового смысла концепта: внезапность,
спонтанность, изменение ритма. Все эти смыслы являются основными экспрессивными
семами концепта «джаз». Однако у Фицджеральда контекстуальный анализ этих концептов переходит в другой контекстуальный ряд.
Концепт «джаз» образует разветвленную сетку сем, выражающих эмоциональное
состояние. Словарные дефиниции слова «джаз» ориентированы на языковые способы
их репрезентации. В семасиологический состав концепта «джаз» входит целый ряд
разностатусных метаязыковых элементов. Важнейшими из них являются семы, выражающие эмоциональное состояние. Приведем несколько наиболее распространенных значений этого понятия: «jazz – пестрота; джаз; исполняемый под джазовую
музыку танец; яркие краски; эстрадный оркестр; джазовая музыка; шумное поведение; украшения. Американское значение: живость, энергия, прилагательное: популярная танцевальная музыка; жаргон: безумие; быстрый темп; вранье; джаз как сугубо
американская традиционная музыка (с присущим лишь ей эмоциональным настроем,
специфическим ритмом и импровизацией в качестве принципиального компонента);
ерунда; исполнять джазовую музыку; оживление; привычная неискренность и лживость среднего класса; убыстрять темп или ритм, наращивая возбуждение; украшение; быстрый ритм; неискренность»[2]. Это далеко неполный набор сем «джаза».
Несомненно, на языковой стиль Фицджеральда повлиял общий лингвистический поворот в философии языка, авангардное искусство начало ХХ века. У Фицджеральда
новаторство в области языкового дискурса проявилось и в стремлении создания почти
физически ощутимой напряженности между структурой текста и читателем, зачастую
он добивался этого эффекта ритмом. Джаз в американском жаргоне понимается как
убыстренный ритм. Ритм – основной концепт, представлен целым спектром периферийных ассоциаций: ритм движения войск через город, ритм жизни большого города,
движение толпы, смена ритма отношений персонажей, танцевальный синкопический
ритм, спонтанный ритм отношений, поступков персонажей, сленговый ритм. Таков далеко не полный перечень ментальных ассоциаций, которые не всегда можно выразить
словом, невербальные концепты: поведение персонажей, жесты, движение и восприятие: «Для Эдит фамилия Джима оставалась загадкой, но …она вспомнила, что у него
своеобразная манера синкопировать танец…»[3: 289]. В оригинале : “…this dance,
first of its kind since the war, was reminding her, with the accelerating (усиленный ритм)
rhythm of its associations…” [1] концепт «ритм» более усилен.
Таков же и синкопированный ритм ее речи: «Она будет изъясняться на том языке, которым овладела уже давно и в совершенстве: ходовые словечки, студенческий жаргон,
какие-то выражения, почерпнутые из журналов и газет, и все это ловко нанизано одно на
другое и преподносится непринужденно и легко, порой слегка задорно, порой чуть-чуть
сентиментально»[3: 287]. В тексте оригинала употреблено тезаурусное значение концепта
«джаз» – лживость. “ She would talk the language she had talked for many years – her line –
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made up of the current expressions, bits of journalese and college slang strung together into an
intrinsic whole, careless, faintly provocative ( провокационный), delicately sentimental.” [1]
В тексте имеются две джазовые импровизации: соло на саксофоне и соло на флейте.
Культурологический аспект фрагмента документально точно передает импровизацию на
саксофоне. Отметим, что этот музыкальный инструмент программной музыки с начала
20-х годов ХХ века стал использоваться в джазе. В тексте читаем: «… музыканты специально приглашенного джаза, раскачиваясь в такт и вздыхая, сообщали переполненному
бальному залу, что «мой саксофон и я – чем это не компа-ани-и-я-а!» [3:288]. “While the
dozen sighing members of the specially hired jazz orchestra informed the crowded ballroom
that “If a saxophone and me are left alone why then two is com-pan-ee!”[1]. ����������������
При этом состояние swaying (джазовый свинг) передается графическим приемом.
Видовые семы в новелле передают семантику номинантов эмоций: эмоциональное
состояние отдельных персонажей и группы людей, общую истерию, эмоциональную
реакцию, эмоциональное настроение, причину переживания, условия смены чувства,
форму проявления чувства, длительность переживания, нечеткость, неясность переживания, внезапность появления эмоций, интенсивность переживания, карнавализацию
и т.д. Перечень лексических единиц и семантических признаков позволяет сформировать достаточно разветвленное семантическое поле, анализ которого выявляет общекультурологические аспекты этого нового для Америки явления, получившего с легкой
руки Фицджеральда название «джазовых рассказов». Эти значения слова существуют
независимо от автора и читателя. Таким образом, значение концепта «джаз» потенциально открыто, обладает множеством потенциальных признаков, являясь знаком на
различных участках текста, образует ассоциативный словесный ряд со строящейся
семиотической структурой. Классификация концепта «джаз» даже в отдельно взятом
тексте потенциально бесконечна. Упорядоченный и иерархизированный минимум концептов образует концептуальную схему, нахождение требуемых концептов и установление связи между ними образует концептосферу. Концепты функционируют внутри
сформированной концептуальной схемы в режиме понимания-объяснения. Концепт
занимает свое четко обозначенное и обоснованное место на том или ином уровне концептуальной системы. Концепты одного уровня конкретизируются на других уровнях,
меняя тем самым те элементы системы, с которыми они начинают соотноситься. Остановимся на таких типах концептов как «рамочные понятия» и понятия с «плотным
ядром». Рамочное основное заглавие сборника «Сказки Века Джаза» акцентирует
джаз-праздник, «Первое мая» – рама-заглавие новеллы – также предполагает описание праздника. Эти рамочные концепты находятся в одном ассоциативном ряду со
словарными дефинициями, указанными выше: шумное поведение, оживление, средний класс. Это понятие в тексте представлено собирательным образом представителей
среднего класса: торговцы, клерки, купцы, студенты, бывшие однокашники, десятки
надушенных молодых девиц, веселящееся студенческое братство. Они образуют толпу.
Этот социальный класс охарактеризован через мир вещей. Джазовая культура, как известно, оказала влияние на моду. Модные аксессуары, украшения, особенно обувь, стали частью джазовой культуры. В тексте читаем: «…побрякушки.., туфельки, еще безделушки,… еще туфельки, целая коллекция дорогих шелковых рубашек, … малиновое
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манто, дамские сумочки, нитки жемчуга, пышные веера, разноцветные страусиновые
перья, шелковые чулки, полдюжины галстуков» [3:267-321]. Этот вещественный
словесный ряд создает ассоциативное поле – атрибут массовой молодежной моды
джазового века. Тем самым концепт «джаз» имеет широкий когнитивный контекст
всей своей концептуальной системы, может включать знание о вещах (образах вещи),
не имеющих между собой ничего общего. Названные автором атрибуты вещей были
типичными для джазовой культуры начала ХХ века. Одним из активных компонентов
концепта «джаз» является пестрота. Она передается формой одежды, аксессуарами
и цветовым словесным рядом: «белый, красный, розовый, алый, голубой, молочнобелый, пестрая картина, радужный калейдоскоп» [3:267-321]. Все эти словесные ряды
представлены в динамике, быстром ритме большого города. Джазовый ритм задается
шумовыми эффектами: сухая дробь барабанов, веселая гулкая медь труб, отчаянный
вопль, восклицания, смех, громкие крики, звуки музыки.
Очерковость, документализм изображения меняет тональность и ритм изображения. Безумие ночи сменяется утром. В финале новеллы периферийные концепты
ритма смыкаются с общим заглавием сборника: «И тут в их мозгу смутно оформилась новая идея: а ведь это была незабываемая ночь. Важнейшая веха в жизни
каждого»[3:318]. Веха – это смена ритма, психологический рубеж для одних, этап
в жизни Эдит; сменой ритма выражено и самоубийство Гордона: вышел, купил,
поехал, присел, пустил пулю. И это совершенно другой, документальный ритм,
образованный глаголами разного ассоциативного плана: движения, состояния. Так
сменой ритма достигается эффект соединения разрозненных и разнонаправленных
концептов «джаз» в единое структурное целое.
Стилистика концепта «джаз» весьма разнообразна. Анализ сем концепта «джаз»
указывает на семантическое многообразие. Фицджеральд одним из первых американских новеллистов начала ХХ века сумел показать характерные для этого явления дефиниции, которые позднее получили отражение в словарях.
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СТИСЛІСТЬ ФОРМИ І ЛАКОНІЧНІСТЬ ЗМІСТУ РУБАЇ – ОЗНАКА
МОВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Д. ПАВЛИЧКА
У статті проведено аналіз мовно-виражальних засобів, використаних Д. Павличком
для створення рубаї – стислої і лаконічної віршової форми, розкрито мовну майстерність поета у створенні поезій цього жанру.
Ключові слова: антоніми, синоніми, синтаксичний повтор, паралелізм, просте речення, складне речення, текст, емоційно-експресивна функція.
В статье проведен анализ выразительных средств языка, использованных Д. Павлычко для создания рубаи – краткой и лаконичной стихотворной формы, раскрывается
языковое мастерство поэта в создании произведений этого жанра.
Ключевые слова: антонимы, синонимы, синтаксический повтор, параллелизм,
простое предложение, сложное предложение, текст, эмоционально-экспрессивная
функция.
The article deals with the analysis of language expressiveness used by D. Pavlychko while
creating rubai – short and laconic form of poetry; language technique of the poet in works of
such genre is discovered as well.
Key words: antonyms, synonyms, syntactic repetition, parallelism, simple sentence, composite sentence, text, emotional and expressive function.
Творчість кожного поета – це здобуток національної літератури й мови. Саме до таких митців належить Дмитро Павличко. Поет вніс в українській літературі нові жанри і
збагатив її новими мотивами й темами.
Дмитро Павличко одним із перших в українській літературі звернувся до жанру рубаї
(це «чотиривірш, викінчений мініатюрний віршовий твір, що лаконічно виражає певну
думку» [1, 617]), властивого східній поезії, і витворив такі довершені форми, що перекладені таджицькою мовою, вони сприймаються «таджицькими читачами як оригінальні
твори, закорінені в національний ґрунт і, водночас, збагачені досягненнями літератури
іншого народу» [2: 11].
О.М. Сьомочкіна у праці «Рубаї в жанрово-стильовій системі української поезії
другої половини ХХ ст.» говорить про те, що Д. Павличку належить важлива роль
у становленні жанру рубаї, «що мають автентичний зміст, містять українське осмислення всіх елементів світобудови, закорінені в національний ґрунт». Завдяки глибині
філософської думки, всеохопності тематики й високому рівню узагальнень рубаї митця
дорівнюються до надбань світової літератури. Крім того, тексти рубаї Д. Павличка є
прикладом для наслідування іншими поетами, які зверталися до цього жанру (зокрема,
В.�����������������������������������������������������������������������������
Базилевський, Р. Болюх, М. Брайчевський, В. Вихрущ, А. Гарматюк, Д. Кононенко, А. Крижанівський, Г. Латник, В. Ляшкевич) [2: 11]. Літературознавець зауважує,
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що «певну увагу творам Д. Павличка приділив у своїй монографії таджицький учений А. Амінов. Він вважає, що рубаяна Д. Павличка чи не найконцентрованіше втілює
характерні риси рубаї» [2: 3].
Але, незважаючи на це, в українській мовознавчій науці до цього часу не розглядалося питання реалізації мовно-виражальних засобів у жанрі рубаї, зокрема у творчості
Д. Павличка, що й зумовлює актуальність нашого дослідження.
Відповідь на питання «Чому Д. Павличко звертається до жанру рубаї?» дає сам
поет у передмові до видання 2003 року: «У студентські роки… виникла в мене думка присвоїти українській поезії афористичну, підпорядковану певному законові римування, чотирирядкову форму рубаїв. Приглядаючись до неї, я побачив, що вона
являє собою щось ніби стиснутий сонет. Її драматургія нагадує суперечливість змісту
сонетної форми. Я думав так: якщо українська поезія досконало оволоділа сонетом і
зробила його навіть жанром філософської лірики, то чому б їй не висловлюватись іще
лаконічніше» [3: 4].
Метою нашої розвідки є розкриття мовної майстерності поета у лаконічних за
змістом і стислих за формою творах названого жанру. І відповідно до цього ми повинні
з’ясувати, якими засобами української мови оперував поет для створення лаконічної
поетичної форми і схарактеризувати їх.
Наскрізною темою рубаї Д. Павличка є пошук смислу життя, який реалізується в
переконанні, що все суще в житті людини тлінне, а думка – вічна, що людина не може
бути людиною, якщо забула своє коріння, свою батьківщину; людина втратить сенс життя, якщо забуде рідну мову і рідну пісню. Стрижневим образом рубаї митця є людина, але це образ не лінійний: він реалізується в образі душі, серця, дороги, природи, в
протистоянні смерті і життя.
Для втілення свого творчого задуму поет найчастіше удається до вживання
антонімічних пар:
Просяєш світлістю ума
Поміж народами всіма,
Та скоро згаснеш, якщо в тебе
Народу рідного нема [4: 180].

Минуле? Там не змінимо ні йоти,
Майбутнє? Клич до творчої роботи.
А мить, що ділить їх, все швидше мчить
Ракетою в незаймані висоти [4: 16].

Уведення у твір кількох таких пар дозволяє підкреслити вагомість висловленого і застерегти людей від невиправного:
Добро і лихо – світло й темнота;
Та не з пітьми буває сліпота –
Надмірне світло людям очі сліпить,
У темряву їх душі загорта [4: 9].
Для поета не прийнятна «темнота душі»: душа має буде світлою, осяяною і осяйною.
Щоб передати це читачеві митець поєднує контекстуальні синоніми сонце – сірник із
контекстуальним антонімом до обох лексем темнота або синонімічну й антонімічну
пари: темнота / ніч – світло / день:
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Я лицемірити не можу, як святі.
Сорочки чистої замало у житті.
Потрібно сонця, сірника потрібно,
Щоб віршів не писати в темноті [4: 13].

Не смерті я боюсь, а темноти,
В якій не можеш сам себе знайти.
Благословенне світло дня і ночі,
Мисль у якій засвічуєшся ти! [4: 44]

Уславлення величі душі простежується ще в одному рубаї, де слова вдолину і вгору
прочитуються як світло і темрява і підкріплюються ще однією антонімічною парою з
могил, з хати – знадвору:
На ескалаторі життя –
		
одні вдолину, інші вгору.
Так буде й завжди так було –
		
одні вдолину, інші вгору.
Та людський дух, що вгору йде,
		
не повертається вдолину,
Він кличе нас – та не з могил,
		
не з хати кличе, а знадвору [4: 148].
Для підкреслення важливості чистоти душі автор вводить у текст книжні слова, що
надають твору особливої урочистості і підкреслюють, що «душа свята»:
Хто не воює проти лжі
І терпить підлості чужі,
Заходить, наче осквернитель.
В святиню власної душі [4: 130].
У роздумах про «чуже» – «наше» в житті людини поет сперечається сам із собою й
удається до антонімів у поєднанні із контекстуальними синонімами:
– Скажи мені, моя душе,
Де наше поле, де чуже?
– Нема чужого, все те наше,
Що людський дух спостереже! [4: 124].
Тлінність усього сущого і гірку іронію від усвідомлення цього допомагають
підкреслити елементи конфесійної лексики і ненормативні форми іменників, як-от:
Все в Інтернеті: гроші, адресú,
Зневіра й віра в те, «іже єси»;
І всі ми піймані в ту павутину,
Що наплели самі за всі часи! [5: 300]
або синтаксичний повтор:
Своє життя ти спланував на триста літ,
Добра всіляко надбав на триста літ,
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А завтра вмреш, якраз коли воскресне
Поет, що пісню написав на триста літ [4: 72].
Протистояння життя і смерті автор відтворює за допомогою паралелізму: ранок –
народження, вечір – смерть і тут же підкреслює вагомість життя кожного, вживаючи
антонім до двох слів синонімічного значення, які його оточують (відмінність – однаково – по-різному):
Відмінностей між ранками немає,
Та кожен присмерк іншим блиском грає.
Однаково приходимо у світ,
Та кожен з нас по-різному вмирає [4: 140].
Гостроту переживань про втрату пісні, якою живе душа автор передає за допомогою
поєднання непоєднуваного: сліпці зрячі, зрячі – це темнота:
Минулося старе кобзарювання,
Але нема без пісні існування;
Сліпці із нею зрячими були.
Без неї зрячі – темнота остання [4: 221].
Рідний край для поета як недосяжна мрія, від якої він спочатку намагався втекти, а
тепер не може її наздогнати. Основним засобом передачі цих хвилювань є топоніми, за
якими можна простежити життєвий шлях митця. Автор протиставляє ці назви і віддає
перевагу рідному, наспіваному матір’ю біля колиски. Стрижневими тут виступають назви Говерла і Стопчатів:
Я все життя – в печальній ностальгії:
Я бачив Київ на Говерлі в мрії,
Тепер я бачу злото полонин
На непогасних куполах Софії [4: 205].
Колись я думав: радощі – це путь
У світ незнаний із моїх Покуть;
Тепер я знаю: радість – то дорога
До яблунь, що в Стопчатові цвітуть [4: 60].

Я бачив Амстердам і Сіракузи,
Та не шукав я там своєї музи;
Вона – в Стопчатові, її коса –
Як волоть молодої кукурудзи [4: 211].
Я марив Києвом, як був малим,
Як виріс, мріяв про Єрусалим;
Тепер у видивах моїх – Стопчатів,
Моє село й блакитний ліс над ним [5: 301].

У поета життя незнищенне, і полягає ця незнищенність у нескінченності буття всього живого. Життя у Д. Павличка – це нескінченна дорога, це початок і кінець водночас. Образ життєвої дороги відтворюється за допомогою уже названих
нами засобів і підкреслюється синтаксичними повторами, що виконують емоційноекспресивну функцію.
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Все, що в землі, підніметься з землі,
Заграє в неба золотім гіллі.
По смерті теж мені потрібне сонце,
Вода і люди добрі, а не злі [4: 14].

Земля спічне в землі. Вода збіжить у води,
Повітря у вітрах злетить під небозводи,
А крихітка вогню, що я в собі ношу,
Перейде в людський дух полум’яної вроди [4: 34].

Нескінченність життя для поета полягає в єдності людини і природи: «я – птах»,– говорить ліричний герой про себе. Д. Павличко, підкреслюючи єдність людини і природи
(я птахом був), повністю змінює значення другої частини вислову, наголошуючи на тому,
що природа все ж таки перемагає (б’є в слово полум’я, що в крилах я носив):
Я птахом був колись. Та світ мене зловив,
В людину обернув, скропивши потом жнив.
Коли сказати щось я маю – задихаюсь:
Б’є в слово полум’я, що в крилах я носив [4; 79].
У цих рядках відчувається перегук із рядками Г. Сковороди «Світ ловив мене, та не
спіймав».
У відтворенні мотиву життя-дорога Д. Павличко переймає і досвід Омара Хайяма,
засвідчуючи єдність думок зі східними поетом за допомогою прямої мови:
Хайям казав: «Пождіть, як стану я землею,
Тоді мій прах зробіть дзбанком чи сулією!»
І я кажу: «Пождіть, квапливі гончарі,
Лиш мертву плоть віддам на посуд для єлею!» [4: 189].
Крім цього, для відтворення названих мотивів у рубаї Д. Павличка спостерігаються
зразки влучного використання фразеологічних одиниць як у незміненому, так і в зміненому вигляді, що дозволяє авторові заощадити мовні засоби і підкреслити лаконічність
викладеного. Засвідчують це такі приклади:
Теля покірне дві корови ссе.
Та це в життя науці ще не все:
Вгодованих бичків беруть на бойню.
Худіших доля на лужках пасе [4: 208].

Забули пісню. Все в порядку.
Про хатку дбали та про грядку.
І душі вам відформував
Змієподібний ріг достатку [4: 215].

Силою свого таланту поет створює вислови, які за своїм змістом можуть дорівнятися
до афоризмів:
Молюсь до Тебе, Пане Боже,
Дай нам оточення вороже –
Бо не згуртує нас любов,
Якщо ненависть не поможе [5: 294].
На цьому світі двічі ми живем,
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До смерті – раз, а вдруге – як помрем.
Нести могильний камінь легше тому,
Хто звик трудитися під тягарем [5: 295].
На цій землі не помирає суть,
Це тільки форми і предмети мруть.
А мисль в ядрі самого існування
Безсмертна ніби атомна могуть [5: 295].
В аналізованих віршах Д. Павличка представлені яскраві епітети і влучні метафори,
оригінальні порівняння: металася душа, безрадна й одинока [4: 75]; І полум’я воно січе,
стріляє в материні груди,– і мертвим молоком живе й росте малий невинний кат! [4:
83]; блакитна мить, сплячий дим, небо плаче, як вдовиця [5: 296]; я також – немов ромен
без пелюсток [4: 82]; душа чорніє, наче серебро [5: 299]; як ті сліди, життя моє зникає,
а небо в хмарах, як розбитий глек [5: 299] та ін.
Стислу форму рубаї поетові допомагають створити різні види синтаксичних конструкцій: митець вживає всі види речень від односкладних неускладнених до багатокомпонентних конструкцій, подеколи органічно поєднуючи різні види простих і складних
речень в одному тексті:
Повернешся. Побачиш. Буде жаль.
Не вернешся. Згадаєш. Теж печаль.
О Господи! Чи людські горя й смутки –
Ява Твоїх надземних віддзеркаль?! [5: 298]
або:
Вода втікає вниз. Вогонь втікає вгору.
І входить кожен дух до не свого простору.
Переселятися не може тільки Час,
Бо він є замкнутий зсередини й знадвору [5: 298],
а подеколи майстерно вкладаючи філософську думку в одне кількакомпонентне речення, яке складає цілісний смислово завершений текст [6]:
Мені нагадують людські серця
Крихке й тоненьке серце олівця –
Зламати легко, застругати важче,
Списати неможливо до кінця [4: 31].

На все впливає мови чистота:
Зір глибшає, і кращають уста,
Стає точнішим слух, а думка гнеться,
Як вітром розколихані жита [4: 159].

У рубаї Д. Павличко подає читачеві готову викінчену думку, що спонукає до осмислення певного явища, як-от:
Не раз я був, як та підпряга;
Зі мною йшов собі коняга
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Хитрющий – я тягнув за двох,
Він брав за двох медалі й блага [4: 199],
але інколи поет закликає читача до спільної творчої діяльності, вводячи у фінальну
частину тексту питальні речення, що потребують відповіді:
Береза виросла в камінному дворі.
Вона питається вечірньої зорі:
– Чи є на світі ліс? – Нема на світі лісу!–
А що сказав би ти ув’язненій сестрі? [4: 218].
Отже, за результатами аналізу текстів рубаї Д. Павличка можна зробити висновок
про те, що вкладені у форму рубаї аналітичність і високий ступінь узагальнення допомагають розкрити глибоку філософську думку, переживання ліричного героя і самого автора. Усе це поет відтворює за допомогою майстерного поєднання антонімічної і синонімічної лексики. Глибину авторського задуму допомагають розкрити синтаксичні повтори
й узуальні та оказіональні фразеологізми. І найвищий злет поетичної думки – авторські
афористичні вирази, які втілюють життєву мудрість і засвідчують неабияку мовну майстерність митця. Це дозволяє не лише говорити про мовну майстерність Д. Павличка, але
й про універсальність засобів української літературної мови, за допомогою яких глибоку
філософську думку можна передати лаконічно.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
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(Минск, Беларусь)
Проблемы компьютерно-опосредованной
коммуникации специалистов в условиях
становления электронной экономики

Стаття присвячена проблемам формування комунікативноï компетентності за
умов комп’ютеризаціï навчання. Проведено аналіз методологічних та психологічних
проблем, порождених використовуванням комп’ютера в навчальному процесі. Розбираються перспективи методики навчання з урахуванням побудови електронноï економіки
і особливостей сприймання людиною нових типів інформаціï.
Ключові слова: психологія комп’ютеризаціï, проблеми комунікаціï, інформаційне суспільство, комунікативна компетентність, електронна економіка.
Статья посвящена проблемам формирования коммуникативной компетентности в
условиях компьютеризации обучения. Проводится анализ методологических и психологических проблем, вызванных использованием компьютера в образовательном процессе.
Рассматриваются перспективные методики обучения с учётом построения электронной
экономики и особенностей восприятия человеком новых типов информации.
Ключевые слова: психология компьютеризации, проблемы коммуникации, информационное общество, коммуникативная компетентность, электронная экономика.
The article is devoted to the problems of formation of communicative competency on condition of computerization of education. The analysis of methodological and psychological problems caused by using a computer is conducted. The author considers perspective methods of
education with regard of the formation of electronic economy and special perception by the
man of new type of information.
Key words: psychology of computerization, problems of communication, an informative
society, communicative competency, electronic economy.
Стремительное развитие общества обостряет проблему качественной и практикоориентированной подготовки специалистов. В современных экономических и социальных
условиях востребованность и конкурентоспособность специалистов на рынке труда определяется их компетентностью. В соответствии с основными положениями Болонской декларации в документе «Стратегии модернизации содержания общего образования» были
сформулированы основные положения компетентностного подхода в образовании. Компетентность включает не только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую [1: 14]. Такое
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понимание компетентности предполагает, что в ее обязательные компоненты включаются собственно профессиональные аспекты деятельности, универсальные компетенции, а
также те, что отражают зрелость личности.
При подготовке специалиста для информационного общества в противоречия вступают темп приращения информации и ограниченные возможности личности по ее
усвоению, содержание, способы формирования и развития информационной культуры специалиста. Чтобы разрешить эти противоречия следует стремиться к социальнодетерминированному образовательному идеалу максимального развития способностей
человека к самореализации. Расширение сферы применения ПЭВМ в обучении экономическим дисциплинам позволяет реально повысить заинтересованность студентов,
эффективность усвоения знаний, создает реальные условия для организации дистанционного обучения. Преподавателями упор делается на выработку у студентов умений
самостоятельно определять проблему, ставить задачи, находить необходимую информацию, определять рациональные пути решения. Концепция образовательной системы
должна быть основана на дифференцированном подходе с учетом различных свойств и
качеств личности, что в условиях массового обучения может быть обеспечено за счет
передачи части функций преподавателя ПЭВМ.
В Республике Беларусь созданы условия для ежедневного использования вычислительной техники преподавателями и студентами. По данным статистических исследований в Республике Беларусь на 100 семей в Минске приходится 62 компьютера,
доступ в ���������������������������������������������������������������������������
Internet�������������������������������������������������������������������
предоставлен 3,57 млн. жителей страны. 97,2 % всех организаций Беларуси оснащены персональными компьютерами. Спрос на специалистов, владеющих
информационно-коммуникационными технологиями значительно првышает предложение на рынке труда [2:18]. Компьютерная сеть Белорусского государственного экономического университета объединяет более 1500 ПЭВМ в 36 компьютерных классах.
Компьютеры установлены в 7 общежитиях, в библиотеке, в спортивном комплексе, на
кафедрах и в деканатах.
Вместе с тем компьютеризация обучения привела к возникновению довольно сложных
психологических и методологических проблем. Преподаватели осознают необходимость
выработки новых методик обучения с учётом особенностей восприятия и освоения человеком новых типов информации. Широкое применение компьютерной техники привело
к появлению новой области психологической науки – психологии компьютеризации. Ее
предмет – порождение, функционирование и структура психологического отражения в
процессе деятельности, связанной с содержанием и использованием компьютерной техники и ее программного обеспечения.
Проблемы компьютеризации обучения можно рассмотреть со стороны объективных
и субъективных факторов.
К объективным факторам можно отнести:
 недостаток необходимого комфорта при работе с ПЭВМ (жесткая привязанность к
месту, рабочей позе и размеру экрана). В настоящее время это недостаток компенсируется использованием портативных ПЭВМ и применением настольных плоских
жидкокристаллических мониторов;
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привязанность к неизменяемому размеру экрана вызывает неудовлетворенность
эстетического порядка (впечатление от крупного изображения значительно сильнее
и ярче, чем от стандартной 14-17 дюймовой картинки)¸ что может быть компенсировано путем использования видеопроекторов и интерактивных досок;
 восприятие текста с экрана не дает возможности охватить взглядом всю страницу
полностью, а иногда – даже строку, и вынуждает при чтении постоянно передвигать
экран вверх-вниз и вправо-влево;
 отрицательное воздействие на «взаимоотношения» человека с ПЭВМ может оказывать подсознательно воспринимаемый фактор техницизма, т. е. понимание того, что
человек имеет дело с машиной, а не с изделием другого живого человека;
 несколько легковесное отношение к компьютерной продукции может вызывать понимание поразительной легкости процедур копирования и тиражирования компьютерной
продукции [в данном случае ценность представляемой информации путается в сознании пользователя с себестоимостью ее носителя и процедурой изготовления копий].
В противовес перечисленным недостаткам можно отметить следующие положительные психологические моменты работы с ПЭВМ:
 понимание документальности, точности фиксации изображаемых явлений; кажущаяся «досягаемость» первоисточников, вызывающая у зрителя своеобразный эффект
личной причастности к изображаемому;
 практическая доступность культурно-художественной информации любого региона
и понимание своей собственной, личной причастности к глобальному общечеловеческому художественному наследию;
 удобство манипулирования изображениями, возможность их перегруппировки, произвольной компоновки и технического редактирования.
Интеграция в мировую экономику невозможна без расширения информационного присутствия, начиная рекламой отдельного товара, заканчивая распространением
идеологии [3:259]. Влияние приведенных ранее отрицательных факторов в какой-то
мере ослабляется повышенным интересом, который может вызвать та или иная конкретная программа.
Научные проблемы психологического порядка, как правило, тесно переплетаются с общепедагогическими, образуя достаточно четко сформированные группы. Первая группа
психолого-педагогических проблем связана с разработкой теоретических основ обучения:
1. Необходимость решения теоретических вопросов не всеми осознается; нередко
в основе обучающих программ лежит личный опыт преподавателя, интуитивные
представления и эвристические принципы, которые оказываются малоэффективными. Однако анализ общего состояния вопроса показывает, что существует настоятельная необходимость именно в разработке научной теории образования. Эмпирический путь внедрения компьютера в практику вузов должен быть, наконец,
отвергнут как неэффективный.
2. Важно не только привлекать к составлению таких программ преподавателейпредметников, методистов, педагогов и психологов, но и вооружить их действенной
теорией. Т.е. необходимо не только усвоение уже известного в области компьютерного обучения, но и исследование фундаментальных проблем, получение новых
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знаний, связанных со спецификой психологических механизмов учения, обучающих
воздействий, структуры способа управления учебной деятельностью в условиях компьютеризации.
Вторая группа проблем связана с разработкой технологий компьютерного обучения,
т.е. средств, которые связывали бы психологические и педагогические теории с практикой обучения, позволяли бы эффективно использовать их при решении конкретных
педагогических задач. Все проблемы должны решаться с учетом и во взаимосвязи с другими группами проблем – психолого-физиологическими, эргономическими, санитарногигиеническими и другими.
В обучающей среде, созданной компьютером, основные процессы – это организация и интерпретация информации, которая может быть закодирована и представлена
на экране дисплея в виде математических символов, таблиц, графиков, диаграмм, изображений процессов (дополняемых звуком, цветовым изображением), имитационных
моделей сложных явлений. Эта среда формирует такие характеристики мышления, как
склонность к экспериментированию, гибкость, связность, структурность. Понимание
сущности явлений и выбор тактики решения проблемных ситуаций требует способности восприятия по-новому очевидных с первого взгляда фактов, нахождения способов
соединения не связанных вещей, установление нестандартных связей между старой и
новой информацией. В компьютерном обучении предполагается динамическое равновесие “рационального” мышления, имеющего линейный, сфокусированный и аналитический характер, и интуитивного мышления, возникающего в развитом сознании.
Рациональное мышление соответствует тенденции к автономии, а интуитивное сопоставимо с интегральными тенденциями в системе. Оба вида мышления сбалансированы,
а дисбаланс возникает при их изоляции. Докомпьютерная система обучения чрезмерно
ориентирована на рациональное мышление, которое поощряет стандартное, алгоритмическое поведение. Однако новые информационные технологии способны усилить недостатки “докомпьютерного образования”, поскольку появляется еще большая опасность
абстрактности знаний, усиливается дефицит живого общения, “исчезает” речь как средство формирования и формулирования мысли.
В процессе непосредственной коммуникации преподаватель выступает образцом для
формирования коммуникативно-речевой компетенции у студентов. Он, с одной стороны,
демонстрирует правильные модели в своей речи, а с другой, корректирует речь студентов, добиваясь четких, логичных, стилистически верных формулировок. Проблема лишь
в том, что не всякий преподаватель владеет мастерством речи и не всякий захочет потратить время на то, чтобы развить это мастерство у студентов.
Использование компьютера эффективно на всех стадиях педагогического процесса:
на этапе предъявления учебной информации, усвоения в процессе интерактивного взаимодействия с ПЭВМ, повторения и закрепления, промежуточного и итогового контроля
и самоконтроля достигнутых результатов обучения и, наконец, на этапе коррекции процесса обучения путем совершенствования дозировки учебного материала.
Обратим внимание на один из элементов автоматизированной обучающей системы – презентацию. Она представляет собой, как правило, информационный ролик,
поясняющий в живой, красочной и доступной форме основные моменты, предваряю84

щие более глубокое, детальное рассмотрение темы. Презентация предназначена для
обучения в пассивном режиме и предварительного знакомства специалистов с объектом изучения. Однако возможно реализовать с помощью функциональных кнопок
контроль со стороны пользователя темпа и последовательности процесса обучения.
При соответствующей аппаратной базе презентация в полной мере реализует средства
мультимедиа, оперирует образами и звуками и создает модели узнавания, обращена к
чувственно-образной стороне субъекта.
В XXI веке с развитием глобальной сети приобретает популярность дистанционное обучение. Оно является искусственной социальной педагогической системой,
включающей соответствующие средства, методы, способы обучения. Дистанционное обучение в силу того, что носит асинхронный характер, т.е. рассредоточено в
пространстве и времени, является более гибким и демократичным по сравнению
с традиционными формами. Более того, оно способствует повышению учебнопознавательной мотивации, реализации личностно-ориентированного подхода, является одним из возможных путей реализации концепции непрерывного образования.
При всех неоспоримых преимуществах дистанционной формы обучения многочисленные исследования, опыт зарубежных вузов свидетельствуют, что не следует ее
абсолютизировать. Так, при дистанционном обучении снижается роль коллективизма
и корпоративности, присущие традиционным формам обучения, теряется атмосфера
духовного общения и совместного восприятия предмета. Это сказывается на культуре межличностных отношений, может привести к коммуникативным проблемам в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Результатом образовательного процесса в конечном итоге является овладение коммуникативной компетентностью, т.е. овладение совокупностью знаний, навыков и
умений, связанных как с языковым опытом общения, так и с социальным, культурным,
эмоциональным, что предполагает в рамках коммуникативного подхода к обучению
связь процесса обучения с когнитивной и эмоциональной деятельностью студентов.
К негативным эффектам влияниям интернет-технологий обучения следует отнести
стремление решать любые задачи только интеллектуальными средствами, формирование нереалистичного представления об информации, изменение границ личности и как
следствие изменение самоотношения.
Высокий уровень умственного развития, гибкое мышление, хорошая память являются благоприятными предпосылками для успешного обучения с использованием ПЭВМ.
Однако своеобразие человеческой индивидуальности не исчерпываются особенностями
его интеллектуальной подготовки и своеобразием познавательных процессов. На успешность обучения в целом, как известно, влияют такие врожденные психофизиологические
особенности, как сила нервной системы, определяющая работоспособность человека, ее
лабильность, определяющая скорость протекания нервных процессов, а также безошибочность деятельности. Диапазон индивидуальных различий здесь очень велик.
Предоставляемая компьютером возможность более углублённого изучения какоголибо предмета определённую часть студентов не привлекает. Наоборот, она пугает и
раздражает как слишком подробный и “учёный” учебник. Слабые, плохо успевающие
студенты избегают работать и осваивать учебные программы на компьютерах. Средние
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по уровню успеваемости не видят в них никакой особой помехи. И весьма ценят возможности компьютерного обучения отличники и личности с разносторонними интересами.
Увеличение объема учебной, научной, нормативно-законодательной информации требует адекватного изменения средств обучения. Так, способы ориентации в информационных
потоках предусматривают использование сетевых ресурсов. Широкие возможности поиска
предоставляются ресурсами глобальной сети Internet. На страницах WWW представлена
мультимедийная информация, относящаяся к различным сферам человеческой деятельности. В последние годы ее структура существенно изменяется, увеличивается доля деловой и образовательной информации. Таким образом, свободный доступ к сети становится все более ценным для студентов экономического профиля.
Следует учитывать и негативные аспекты свободного доступа к сети. Назовем некоторые из них.
• Ресурсы Internet столь объемны и многообразны, что поиск конкретной информации без знания электронного адреса часто представляется затруднительным.
• Сайты Internet содержат массу познавательных во всех аспектах сведений и фактов,
способных элементарно отвлечь внимание любознательных студентов от цели поиска.
• В сети присутствует много избыточной информации, так называемого, «информационного мусора», поэтому студенты подчас используют недостоверную, некорректную
информацию с полной уверенностью в ее истинности.
• Существенной проблемой является неумение правильно ссылаться на интернетисточники.
Поэтому авторы считают целесообразным наряду со списком литературы в бумажном виде по каждой дисциплине, изучаемой в вузе, рекомендовать студентам список сайтов обязательных либо желательных для ознакомления.
Для достижения положительного эффекта от компьютеризации обучения необходимо последовательное создание качественно новых методик обучения с учётом особенностей восприятия и освоения человеком новых типов информации.
В Республике Беларусь много усилий прилагается для государственного регулирования возникающих задач. Так, созданы Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк», Парк высоких технологий. Стратегией развития информационного общества на
период до 2015 года, утвержденной Советом Министров [4], большое внимание уделяется развитию информационно-коммуникационных технологий в сфере образования и науки. Так, к 2015 году должно быть завершено создание национальной информационной
среды системы образования. Важным представляется также то, что доля исследований
и разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий в общем объеме
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых за счет
всех источников финансирования, будет не менее 20%.
28 марта 2011 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №
384 была утверждена Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 год. Ее задача – реализовать на государственном уровне Стратегию развития информационного общества до
2015 года. Создана рабочая группа, в ее состав вошла Администрация ПВТ, Академия
Наук, Минсвязи, ОАЦ, «Белхард».
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Основными задачами Национальной программы являются:
создание условий, содействующих развитию информационного общества, на основе развития человеческого капитала и широкого внедрения элементов электронного
обучения;
• расширение представительства государства, бизнеса, общественных организаций
в глобальной компьютерной сети Интернет, развитие национального интернетконтента.
Развитие информационного общества является одним из национальных приоритетов
Республики Беларусь и рассматривается как общенациональная задача, требующая координации и объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества. При
этом информационно-коммуникационным технологиям отводится роль необходимого
инструмента социально-экономического прогресса, одного из ключевых факторов инновационного развития экономики.
•
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МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ
(на матеріалі сатиричних оповідань м. твена
та староанглійських балад)

У статті досліджується явище культурної фрагментації в англомовних перекладах
І. Франка (на матеріалі сатиричних оповідань М. Твена та староанглійських балад) з
точки зору категорій глобалізації та універсалізації; приділяється увага майстерності
перекладача як будівника «культурних мостів» між націями.
Ключові слова: культура, глобалізація, універсалізм, синтез, міжкультурний діалог.
В статье исследуется явление культурной фрагментации в англоязычных переводах
И. Франка (на материале сатирических рассказов М. Твена и староанглийских баллад) с
точки зрения категорий глобализации и универсализации; уделяется внимание мастерству переводчика как создателя «культурных мостов» между нациями.
Ключевые слова: культура, глобализация, универсализм, синтез, межкультурный
диалог.
The article deals with the phenomenon of cultural fragmentation in I. Franko’s English
translations (based on M. Twain’s satirical stories and Anglo-Saxon ballads) in terms of categories of globalization and universalization; focuses on the artist’s skills of building the “cultural bridges” between the nations.
Keywords: culture, globalization, universalism, synthesis, intercultural dialogue.
Починаючи з другої половини ХХ ст., надзвичайної актуальності набули питання
про типи міжкультурної взаємодії, необхідність взаємозбагачення міжкультурного
діалогу, глибину взаємовпливу культур, а також про співвідношення універсальних
та індивідуальних, загальних і приватних, глобальних і локальних елементів у культурному просторі.
Взаємодія тексту джерела та цільового тексту вивчається, починаючи з компаративного аналізу, який досліджує обидва тексти на рівні форми й змісту, стилістичному
й лексичному рівнях (однак неможливо говорити про переклад лише як лінгвістичну інтерпретацію, потрібно ураховувати інтерпретацію світоглядну, культурологічну,
психологічну, естетичну); закінчуючи взаємодією між реципієнтом і твором. Велика
кількість практичних порівняльних досліджень присвячена вивченню проблеми про
поєднання в художньому перекладі окремих національних рис першотвору з рисами,
притаманними національній культурі перекладача, а також трансформаціям і структурним зрушенням тексту в процесі його перекладу. У цьому розумінні питання не нове.
Однак з теоретичного погляду воно все ще далеке від з’ясування. Віднайти міжкультурну комунікацію – мета сучасних досліджень, які вимагають теоретичного розгляду
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під час аналізу врахування процесів рецепції. Ми спробуємо показати, коли й за яких
умов у визначених культурних ситуаціях “чужий” текст робиться необхідним для розвитку “свого”. Саме через цю взаємодію реалізується безперервний обмін між автором,
твором і читачем, між теперішнім і минулим.
Метою статті є теоретичний аналіз англомовних перекладів І. Франка (на матеріалі
сатиричних оповідань М. Твена та староанглійських балад) у світлі категорій глобалізації та універсалізації як створення міжкультурного діалогу.
Провідною у творчості І. Франка є гуманістично-культуроцентрична концепція
нації [5: 69]. Великий мислитель уважав, що культура є творцем історії, тому своїми
перекладами розгортав перед українцями стратегію і концептуальну програму національного культуротворення.
Переклад – це складний процес, метою якого є здійснення міжкультурної комунікації, відтворення думки, виголошеної однією мовою, мовою іншою, він є провідником у
налагодженні діалогу між автором і перекладачем, їх мистецькими індивідуальностями,
а відтак – між читачем і твором. Як наслідок, переклад у такий спосіб формує універсальний тип культури, яка виникає в процесі поєднання однієї культури з іншою. При
цьому важливим фактом є те, що, узагальнюючи найвищі здобутки культур, переклад
забезпечує взаємообмін і взаємозбагачення між культурами.
Явище культурної фрагментації – глобальна ознака і один із найскладніших парадоксів “зближення світів” початку ХХ ст. Мова йде перш за все про літературне надбання
слов’янського регіону, особливо українську літературу. Спостерігається не тільки хронологічне “запізнення” на тлі західних, а також так звана неповнота стильових потоків [4:
153]. Проте перед українською літературою тривалий час, принаймні у ХVIII–XIX ст.,
не стояло завдання надолужити наявний розрив між рідною та іншими літературами,
які називали “розвиненішими”. Тому українська література мала довести своє існування
національного літературного дискурсу як цілком незалежного явища, який спроможний
відображати за допомогою художнього слова реалії життя своєї національної спільноти.
Цілком очевидно, що українська література за доби глобалізації одержує новий шанс
щодо свого залучення до парадигми “європейських літератур”.
Реабілітація раніше замовчуваних культурних голосів, про які в інших представників літератур за кілька століть склалося уявлення їх “неповноти”, стимулює українських
митців до перегляду культурно-літературних надбань зарубіжжя.
У статті “Література, її завдання й найважливіші ціхи” І. Франко категорично заперечує загальне твердження щодо “відрубності української літератури”, її меншовартості,
залежності від московської літератури. Навпаки, він вважає, що українська література
гідна зайняти місце у світовому соціокультурному просторі.
Глобалізація і створення нового типу культурного розмаїття приводить до нового
осмислення й реінтерпретації. Адже новий глобальний підхід хоче акцентувати індивідуальне, особистісне, національне [4: 153].
Мова перекладів І. Франка дещо відмінна від культурної і стильової площини оригіналів. Дехто, напевно, може розцінити це як некомпетентність перекладача-українця,
оскільки спостерігається невідповідність перекладу з текстом оригіналу. Однак це хибне враження, проблема лежить значно глибше, а саме у відмінності культурних кодів,
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тобто інформація кодується за допомогою спеціальних знакових засобів. Таким чином,
людина живе у створеному світі предметів і явищ, в якому закодована певна інформація,
таке середовище і є культура (це може бути, наприклад, національна система цінностей,
норми поведінки тощо). Свідомість перекладача містить здатність до логічних операції,
тобто до трансформації оригіналу відповідно до національної ідентичності, він створює
архетипну інформацію, у якій закладено ментальність нації.
Митець вбачав завдання української літератури у виробленні концепції національного самовизначення крізь призму міжкультурного діалогу, взаємовпливу мови та культури. Такий підхід у його концепції приводить до універсалізації – світоглядної установки
на зближення культур, що виходить з ідеї відкритості культур одна одній, пріоритетності
розширення культурних зв'язків і контактів, трансформації культурних просторів за рахунок збагачення новими ідеями, символами, значеннями [3: 5]. Універсалізація культури є одним з найбільш плідних способів міжкультурної взаємодії, що сприяє подоланню
конфліктів і криз в епоху глобалізації.
За глибоким переконанням І. Франка, національна культура є основною умовою існування нації. Розуміння українського народу як передусім селянства, народних низів
домінувало в українській історіософії другої половини ХІХ ст. Цієї думки дотримувався
й І. Франко. Його завдання як письменника-перекладача полягало в знайомстві українського читача зі світовими визнаними творами, які на етапі глобалізації налаштовували
на взаємообмін різного роду інформацією, а задля цього необхідно було усвідомлювати,
які пріоритети і з яких причин може визначити для себе український народ, яка цінніснозмістова сфера іноземних творів та який духовний орієнтир вони забезпечать читачеві.
Наприклад, перекладаючи сатиричні оповідання М. Твена “Як-то я видавав рільничу газету”, “Як-то я був секретарем у сенатора”, “Князьопоклонство”, “Із редакційної переписки”, І. Франко керувався не лише культурними чинниками, але також політичними й
економічними. Це є очевидним, оскільки, метою сатиричних оповідань є критика, висміювання, а іноді й засудження негативних явищ у суспільно-політичному житті.
Важливим фактором є контекст творчості автора, епоха, в якій був створений оригінал. Взаємозв’язок є можливим і продуктивним лише тоді, коли література-реципієнт
має внутрішню потребу в такому культурному “імпорті” і переживає аналогічні тенденції чи то суспільного, чи то культурного, чи то політичного розвитку [2: 64].
Так, М. Твен й І. Франко жили в однаковому історичному дискурсі, це друга половина
ХХ ст. Тому очевидно, що всі теми влади, взаємовідносини між людьми, які автор-англієць
розглядає у своїх оповіданнях, були доволі близькі й знайомі українському читачеві.
Надзвичайно цікаво знайомитися з пригодами його веселих і сумних, багатих і бідних. Вражає розмаїття показаних образів, життєвих ситуацій. Одразу видно головну думку М. Твена в перекладах І. Франка – це ствердження високих моральних принципів
через викриття пороків людей. Це не тільки твори викривального характеру, а й спосіб
відображення дійсності. Специфіка сатири полягає в тому, що, на відміну від інших жанрів, вона утверджує позитивні ідеали через викриття недоліків.
Читаючи переклад І. Франка можна відчути особливості рис першотвору з відповідними рисами, які притаманні українській національній культурі. І. Франко адаптував запозичений матеріал шляхом переосмислення його в новому національно-культурному
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середовищі. М. Бубер стверджував, що в процесі перекладу відбувається синтез національних особливостей двох народів, представлених автором і перекладачем, і виникнення нових, спільних національних форм і ознак унаслідок цього синтезу [1: 74].
Саме шляхом такого синтезу завдяки перекладу І. Франка дві різні культури відкриті
до взаємодії. Тільки в такому випадку перекладений твір може вписатися в “чужий”
літературний контекст.
Як зазначалось раніше, важливу роль відіграє історичний контекст, епоха написаного оригіналу. Тому, перекладаючи староанглійські балади, І. Франку необхідно було
перенести зміст, що підлягає розумінню, до того контексту, у якому живе реципієнт.
Вивчення й аналіз україномовних перекладів показали, що це не просто зміна мовного
коду, але й адаптація тексту для його сприйняття крізь призму іншої культури.
Яскравим доказом такої адаптації є переклад староанглійської балади “Смерть із
кохання” (1914), яку І. Франко розпочинає з коротенького цитування української народної пісні: “Нехай кожний тоє знає, що з кохання смерть буває”. Досить яскрава
фраза, яка влучно й доречно підібрана автором, при цьому в ній вкладений увесь трагічний зміст балади. І. Франко переніс зміст усього тексту у слова з української пісні,
таким чином, він провів аналогію між культурами, спроектувавши читача на подальше
сприйняття тексту. І. Франко українізує поетичний переклад за допомогою адаптації,
створює паралельну систему інформації, яка є знайомою реципієнтові:
Сиділа Гретуся при вікні в хатині
І коси чесала без сліз і журби,
Аж бач, її Вільям іде з молодою,
За ними і свати, й дружки [7: 211].
Мова перекладу є описовою, автор послідовно зображує усі деталі, незважаючи на англійські імена у дещо українській інтерпретації (“Гретуся”), уявляється українське село з
його атрибутами, українська дівчина й парубок, а також весілля в українських традиціях.
За цих обставин народна мова, культура, ментальність створюють особистісну інтерпретацію змісту перекладача. Така українськість у баладі була досягнена побудовою І. Франком
відповідних ментальних моделей, які набули виразного українського звучання.
За В. С. Біблером, культура – це “втягування” всіх минулих і майбутніх культур в
єдину цивілізаційну драбину, зрозуміти її можна в її всезагальності, як безкінечний світ
можливостей [6: 227]. Такий тип відношень визначається як міжкультурний діалог, власне, такий діалог вдалося збудувати І. Франку саме завдяки його перекладам з англійської
мови, зокрема староанглійських балад.
Процес індивідуалізації та генералізації перетворюють переклад на доволі складне ціле.
Наразі це приводить до певної суперечливості: з одного боку, переклад має відтворювати рідну мову та культуру, тобто не був “чужим”, а з іншого, – був водночас “чужим”, тобто привніс
із собою щось нове, познайомив з відмінною культурою, традиціями, свідомістю.
Отже, зміст оригіналу не піддається однозначному тлумаченню, він може набувати
різного значення для різних читачів. Але ті, котрі читають переклад, постають у ролі
адресата, якого перекладач шукає і передбачає. Проте переклад подвоює герменевтичний
процес: спілкування перетворюється на діалог адресата й перекладача через призму його
спілкування з автором мови джерела.
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Дійсно, завдяки мові староанглійські балади та україномовні переклади І. Франка становлять єдність світу, крізь мову ми сприймаємо обидві культури. Це утворює
герменевтичний універсум, відбувається аналіз ідеї універсалізації культури в епоху
глобалізації, у якому українська мова, література, культура відкрита до діалогу.
У дослідженні ми зосередились на перекладі лише з точки зору міжкультурної взаємодії, проте говорячи про переклад у найширшому сенсі цього слова (з мови на мову,
з культури на культуру, з однієї мистецької системи на іншу) можна стверджувати, що
він постає формою міжкультурного діалогу, засобом комунікації між літературами,
невід’ємним аспектом у подальших літературознавчих студіях. І водночас це метод
підтримання діалогу між епохами.
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ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ СЕМЕЙНОЙ ОБРЯДНОСТИ
(на материалах экспедиции по логойскому району Минской области)
У статті розглядаються тематичні та функціонально-семантичні групи прикмет і повір'їв сімейної обрядовості, зафіксованих на території логойського району
Мінської області
Ключові слова: прикмета, повір'я, пологово-хрестильна обрядовість, міфологічні
уявлення.
В статье рассматриваются тематические и функционально-семантические группы примет и поверий семейной обрядности, зафиксированных на территории Логойского района Минской области
Ключевые слова: примета, поверье, родильно-крестильная обрядность, мифологические представления.
The article deals with thematic and functional-semantic groups of beliefs of family rituals,
recorded in Logoysky district, Minsk region
Keywords: luck, superstition, maternity-baptismal rites, mythological ideas.
Большое количество примет и поверий, тематически связанных с изменениями в
личной жизни человека, зафиксировано на Логойщине. Эти фольклорные жанры существуют не сами по себе, они тесно переплетаются с семейными обрядами, соотносятся с
различными видами деятельности людей и определённым типом общественных отношений, отличаются широким тематическим диапазоном и функционально-семантическим
многообразием. Во время полевой экспедиции по Логойскому району в 2008 г.
зафиксированы приметы, поверья, запреты, которых придерживались молодожёны, их
родители, гости на разных этапах свадьбы:
• сватовства (“У сваты выпраўляліся якраз у пятніцу або суботу (адсюль прымаўка
“Гатова дзеўка, хоць у пятніцу замуж”) і абавязкова на маладзікову “поўню” (д.
Августова);
•
выпекания коровая (“А да вяселля яшчэ пяклі каравай. Пекла яго тая жанчына,
якая ўдала вышла замуж. Каравай не трэба замешваць кулакамі, бо мужык будзе біць жонку” (д. Осинцы); “Выпякалі каравай самі, пяклі яго толькі замужнія
жанчыны” (д. Прилепцы));
• венчания (“У час вянчання маладая, калі хоць трохі наступіць на ногу маладому, то
будзе кіраваць мужыком” (д. Крайск);
• собственно свадьбы (“Калі маладыя прыязджалі дадому, то іх абсыпалі зярном, каб
была багатая сям’я. На свадзьбе лажылі кажух там, дзе сядзяць маладыя, для таго,
каб сям’я жыла ў дабрабыце, багацці” (д. Осинцы); “Нельзя, каб на месца маладых хто-небудзь садзіўся. Каб месца маладога ці маладой у жыцці не замяніў хтонебудзь другі” (д. Завишино)).
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Большинство текстов примет, поверий и связанных с ними магических действий
(в рамках разных этапов свадьбы) посвящено счастью и благополучию молодых
(“Сват дзяліў каравай. Першы кусок – радзіцелям маладой. Платочкам трэба было
браць падаркі, каб былі багатыя” (д. Метличицы); “Калі яны ад’язджалі ад маладой,
то іх жытам абсыпалі, і калі прыязджалі да маладога, таксама абсыпалі жытам, каб
шчаслівыя і багатыя былі” (д. Репище); “Дарогу гарадзілі маладым, кагда оні ехалі дамой, штобы ані жылі харашо, шчастліва. Падаркі дарылі через платок, штобы
маладыя жылі багата” (д. Самохваловичи)), семейным взаимоотношениям (“Калі
маладыя ехалі ў царкву або з царквы і распрагліся коні, то маладым жыць нядоўга і
муж будзе паднімаць на жонку руку” (д. Осинцы); “Нельга ўносіць маладую на руках, бо малады будзе насіць яе на кулаках” (д. Малые Нестановичи); “Нельзя было
невесце гасціць нядзелю дома. Нельзя было невесце дадому ехаць, таму што жызнь у
іх не складвалася, разыйціся маглі” (д. Октябрь)), здоровью и долгой жизни, а также
удачной личной жизни друзей и подружек.
Ряд функционально-семантических групп примет, поверий, запретов можно
выделить в рамках родильно-крестильного обрядового комплекса:
• запреты для беременных (“Цяжарнай жанчыне нельга за ліцо нічога не брацца, бо
астанецца радзімае” (д. Октябрь); “Цяжарнай жанчыне нельга сядзець на парозе,
бо дзіця будзе доўга ў праходзе знаходзіцца. Цяжарнай жанчыне нельзя нагой падкідваць ката, бо будзе дзіцё валасатае. Цяжарнай жанчыне трэба ўсё дапіваць да
канца, нічога ў кружцы не пакідаць, бо дзіця будзе п’яніцай” (д. Осинцы); “Нільзя
цяжарнай пераступаць цераз браўно, бо дзіця пупавінай задушыцца” (д. Дрила 1-я);
“Цяжарнай жанчыне нельга плюваць, бо ў дзіцяці будзе дрэнна пахнуць з рта” (в.
Зарэчча) “Нельга косці грызці, калі цяжарная, бо дзіця будзе скрыпець зубамі. Калі
цяжарная, то на грудзі булаўку не трэба насіць, бо пераносіца ў дзіцяці будзе сіняя”
(д. Малые Нестановичи); “Бярэменнай нельзя нічога пазычаць, таму што ўслед за
бярэменнай могут секнуць на парогу, – дзіцёнак будзе красць” (г.п. Плещеницы));
• правила для лёгких родов (“Пры родах адкрывалі ўсе дзверы, вокны, каб лягчэй
было ражаць” (г.п. Плещеницы);“Нельга садзіцца на парозе – роды будуць плахія”
(д. Завишино);“Нельзя сядзець на стале – роды будуць цяжкія” (д. Малые Нестановичи); Я ражала, дык прыбегла Анюта і крычыць нема: “Адчыняйце дзверы, каб
хутчэй радзіла”, а сама валасы распусціла” (д. Терехи));
• запреты и правила, которых должна придерживаться женщина и её родные, чтобы
избежать сглаза (“Каб дзіцё не наўрочылі, то яму булаўку прышчэпвалі або пад матрас лажылі кусочак жалеза, і каб яно было ржавае” (д. Глубочаны); “Калі нарадзілася дзіця, то за шалёўку затыкалі нож, каб дзіця не сурочылі. Нож трэба
затыкаць вертыкальна” (д. Завишино); “Дзіцёнку трэба павесіць булаўку, каб не
сурочылі”(г.п. Плещеницы)); “Ад суроку дзіця выціралі спадніцай” (д. Путилово);
• поверья, тематически связанные со здоровьем, жизнью, судьбой ребёнка (“У цэркаў
нельзя хадзіць пры хрэсьбінах, а толькі ездзіць, бо дзіцёнак будзе доўга вучыцца хадзіць” (г.п. Плещеницы); “Калі ў дзіцяці паявіцца першы зуб, нацельную рубашку
нада крыху надарваць і спаліць у печы, каб астатнія зубы безбалезненна раслі” (д.
Скороды); “Еслі чалавек радзіцца ў чацверг – будзе чысцюлей, у нядзелю – гультай,
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у суботу – танцор, у аўторак – рабацяга” (д. Скороды); “Ваду, у якой першы раз
купалі дзіця, вылівалі пад плот, каб ніхто не таптаў, каб дзіця слёзы не пралівала”
(д. Гостиловичи);
• поверья и связанные с ними магические действия, в которых отражены элементы
“народной педагогики” (“Распашонку трэба перадаваць ад старэйшага дзіцяці да
малодшага, каб яны дружныя былі” (д. Завишино)).
По народным представлениям, все действия, которые выполнялись беременной,
могли отразиться тем или иным образом на здоровье, характере, поведении и судьбе
будущего ребёнка, именно поэтому, чтобы посодействовать счастливой жизни нового
человека, строго придерживались примет, поверий и запретов.
Поверья и приметы, тематически и функционально связанные с похоронной обрядностью, не только предсказывают смерть (“Калі курыца запяе пеўнем, то скора
ў хаце будзе бяда ці смерць жыхара дома” (г.п. Плещеницы)), реглентируют поведение людей во время похорон и шествия похоронной процессии (“Калі выносяць пакойніка, то ўсе хлявы адкрываюць” (д. Малые Нестановичи); “Родным няльзя труну
выносіць” (д. Метличицы); “Кагда паміраў чалавек, то закрываліся зеркала, штобы
он не ўвідзеў сябе в зеркала і не астался дома” (д. Самохваловичи); (“Калі хто памрэ,
то ў вакно глядзець не трэба” (д. Малые Нестановичи); “Калі везлі нябожчыка, то
нельзя штоб у гэтай дзярэўне ніхто не спаў. Нельзя глядзець з акна на нябожчыка,
нельзя ісці наперад або пераходзіць дарогу, бо сам хутка памрэ” (д. Осинцы)), но и
отражают определённые морально-этические нормы жителей Логойщины (“Нікагда за сталом нельзя гаварыць плоха пра умёршага, маўчаць ужо лучшэ” (д. Сукневичи); “А калі закапваюць нябожчыка, кідалі манеты і грошы, каб на тым свеце ў яго
вадзіліся грошы” (д. Осинцы)).
Похоронные приметы, поверья и запреты, записанные на территории Логойщины,
отражают мифологизированные отношения между миром “живых” и “умерших”, представляют своеобразие народного мировоззрения и временами воспринимаются как
своеобразный свод морально-этических законов.
Тексты примет и поверий, зафиксированные во время экспедиции по Логойскому
району в 2008 г., иллюстрируют сохранность в них мифологических представлений,
позволяют понять ценность традиционных народных наблюдений и их мудрость, углубить знания в области духовного наследия белорусов.
Использованы материалы фольклорного архива кафедры белорусской культуры и
фольклористики УО “Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины”
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ПОЛЬСЬКЕ НАРОДОЗНАВЧЕ ТОВАРИСТВО – ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЇ
У статті висвітлюються організаційні основи, завдання і видавнича діяльність
Польського народознавчого товариства, розглянуто його роль та значення для сучасної
польської науки.
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В статье рассматриваются организационные основы, задания и издательская деятельность Польского народоведческого общества, его роль и значение для современной
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Створення будь-якого товариства є завжди знаковою культурною подією, яка свідчить
про об’єднання певної кількості осіб заради реалізації спільної мети і надання цьому
згуртуванню окреслених, зазвичай статутом, організаційних рамок. Такою подією в історії польської етнологічної науки кінця ХІХ ст. було постання Народознавчого товариства
– однієї з найстаріших інституцій у Європі. Її заснування було зумовлене передусім зрілістю львівського наукового й культурного осередку та відсутністю в Австро-Угорській
імперії університетських кафедр етнографії, тому установа притягувала тих, кому була
близькою проблематика народної культури, гуртувала зацікавлених осіб з різних середовищ Галичини (переважно професорів вузів, музейних працівників, вчителів середніх
та початкових шкіл) заради реалізації спільної мети – вивчення традиційної матеріальної
та духовної культури польського, «руського» і сусідніх народів, поширення зібраних про
них відомостей у власному друкованому органі, а також створення бібліотеки та музею.
Хоча австрійська влада неохоче віднеслася до задуму про створення установи, та
все ж після наполегливих спроб ініціативної групи вчених (Я. Карловича, С. Удзєлі,
Г. Бегелейзена, М. Рибовського, А. Каліни, І. Франка) вдалося отримати дозвіл на її
створення у лютому 1895 р. Опираючись лише на членські внески та пожертви, цього
ж року було започатковано видання власного часопису «Lud», водночас із заснуванням
регіональних осередків розпочато надзвичайно активну дослідницьку діяльність, створено потужну мережу постійних кореспондентів і збирачів.
Товариство з самого початку постання і надалі, згідно заповіту свого засновника й
першого голови – професора Львівського університету А. Каліни, «пізнавати життя і
характер народу» не відступало від цієї позиції. Поєднуючи дослідницьку, популяризаторську та видавничу діяльність, установа розвивала польську культуру та робила свій
вклад у світову науку.
© Головатюк В.Д., 2011
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З перших років діяльності в роботі товариства брали участь такі відомі постаті, як: Я.
Бодуен де Куртене, І. Франко, С. Цішевський, В. Дибовський, Б. Густавіч, Й. Каленбах,
В. Лозінський, К. Потканський, Я. Свєнтек, С. Удзєля, а очолювали його в різні періоди діяльності: Я. Чекановський, К. Мошинський, Й. Гаєк, Б. Ольшевич, К. ЗавістовічАдамська, Б. Копчинська-Яворська, З. Клодніцький, Д. Сімонідес та інші вчені [3: 209].
У львівський період діяльності (1895-1939) завдяки планомірній науковоорганізаційній роботі товариство стало важливим народознавчим центром на теренах
Польщі й, зокрема, Західної України. Цей період був ознаменований виданням 35 томів
«Ludu», 5 номерів «Prac Etnograficznych» і десятками наукових студій. У міжвоєнний
період успішну діяльність установи пов’язують з «несамовитою активністю» професора Адама Фішера, який був водночас секретарем товариства, редактором «Ludu»,
скарбником і бібліотекарем [2: 5-6].
Після другої світової війни Народознавче товариство змінює статут, переїздить до Любліна і вступає в нову фазу своєї діяльності. У листопаді 1945 р., було відновлено роботу установи, перевезено також зі Львова бібліотеку, поновлено її книгозбір, налагоджено контакти з науковими, музейними закладами Польщі й закордоння. Згодом, 1947 р.
прийнято рішення про перейменування інституції на Польське народознавче товариство
(ПНТ), яке своєю діяльністю охоплювало територію всієї країни. Зазнала змін і організація
фольклорно-етнографічної роботи. Окрім університетських кафедр та новостворених регіональних відділів Товариства, музеїв, осередками наукової праці стають ряд академічних
установ, зокрема Інститут літературних досліджень ПАН, Інститут мистецтв ПАН, які розгортають активну збирацьку роботу з вивчення фольклору, музики, архітектури тощо.
Перші повоєнні роки були витрачені на підготовку наукових кадрів, особливо фахівців
– етнографів, на організацію мережі анкетування по всій Польщі. Товариство і надалі виконувало важливу роль координатора етнографічної діяльності, а щорічні загальні збори членів ПНТ ставали загально польськими форумами любителів народної культури (1: 107).
У1951 р. осередком товариства стає Познань, а з другої половини 1953 р. починається
його вроцлавський період. З ініціативи тодішнього відповідального секретаря Юзефа Гаєка було створено Відділ Етнографії Інституту історії матеріальної культури ПАН, який
продовжив роботу над «Польським етнографічним атласом», започаткованим ще в 1945 р.
Нині, продовжуючи досягнення народознавців, етнографів і фольклористів, творчо
розвиваючи нагромаджені ними знання з етнології та культурної антропології, установа згідно своїх цілей і завдань, документує, розвиває і популяризує знання про традиційні та сучасні культури світу, створює умови для розвитку антропологічних зацікавлень серед своїх членів, а також сприяє підтримці етнологічних наук та популяризації
знань у суспільстві [5: 338-339].
З цією метою товариство проводить наукові дослідження, організовує зібрання, конференції, лекції, навчання, поїздки. Збирає, зберігає та поповнює колекції, архіви, бази
даних, які стосуються традиційних і сучасних форм не тільки польської, а й культур інших народів, етнічних груп та спільнот. Товариство вживає заходів щодо охорони, збереження і відродження культурної спадщини, поширюючи знання про обов’язки охорони і
консервації етнографічних пам’яток.
З 1992 р. установа існує завдяки підтримці Комітету наукових досліджень, який
більшою мірою фінансує функціонування бібліотеки, архіву, Центр документації та
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етнографічної інформації (створ. 1968 у Лодзі), редакцію «Dziel Wszystkich» Оскара
Кольберга, а також підтримує видання наукових публікацій. Значну фінансову допомогу товариству надає також Міністерство культури і науки.
Важливою частиною діяльності установи є видавнича в галузі антропології, етнології, фольклористики. Вона розвивалася незважаючи на періоди фінансової скрути, з
очевидним позитивним наслідком, висвітлюючи здобутки польських етнологів і фольклористів та презентуючи установу у світі. Видання Товариства враховували різноманітні зацікавлення читачів: від праць з матеріальної та духовної культури, статей методологічного характеру, що публікувалися в спеціальних серіях і часописах до популярних
нарисів про одяг, народних майстрів, виконавців тощо.
Серед видань Товариства найвагомішим є щорічник «Lud», який належить до найстаріших наукових часописів Польщі. Загалом це видання є свідченням вагомого доробку
польської науки і за своєю популярністю та значенням належить до загальнослов’янських.
Водночас воно ілюструє наявність зв’язку з Товариством як інституцією впродовж 116
років, а також тяглість та стабільність серії (з 1895 р. по нинішній день видано 94 томи).
Спочатку це був місячник, пізніше квартальник, згодом став річником. Принагідно зауважимо, що до 1918 р. було видано 20 томів «Ludu», які мали важливе значення для розвитку не тільки польської етнології, а й польської фольклористичної думки, містили цінні
фольклорні матеріали різних жанрів усної народної творчості зі Східної Галичини, Литви, Білорусі. В наступній серії (1922-1937) часопис змінив свої напрямки досліджень,
став антропологічним, та набув характеру суто наукового видання, інформуючи в статтях і рецензіях про праці зарубіжних вчених. Значне місце на його сторінках відводилось
слов’янській фольклористиці (чеській, словацькій, словенській, лужицькій), поодинока
інформація стосувалася також грецького та литовського фольклору [4].
І надалі на сторінках часопису присутні публікації з фольклористики, етнології та
антропології, зокрема рецензії, звіти з конференцій і важливих для сучасної науки подій,
кожен річник містить також детальну інформацію про діяльність самої установи.
З 1957 р. з ініціативи Ю.Кшижановського з’явився перший і єдиний у Польщі фольклористичний часопис «Literaturа Ludowа» – офіційний друкований орган Товариства.
За редакцією вченого до 1972 р. вийшло 11 річників «Literatury Ludowej», присвячених
народній творчості, звичаям та обрядам певних регіонів Польщі, що були своєрідним
продовженням видавничої концепції О. Кольберга.
З 1972 р. за редакції Чеслава Гернаса, змінюється профіль часопису, він відходить від
регіональних описів фольклору, відкриваючи свої сторінки для сучасної фольклористики. Публікує рецензії і переклади праць зарубіжних вчених з етнолінгвістики, семіотики, структуралізму та сприяє сучасним тереновим дослідженням, створюючи умови для
дискусії над специфікою і функціонуванням сучасного фольклору.
Нині на сторінках двомісячника аналізуються та обговорюються традиційний і сучасний фольклор, в теоретичній частині друкуються статті з методології та дослідницьких
підходів у фольклористиці, рецензії на наукові праці. Упродовж 40 років на сторінках видання було вміщено понад 70 публікацій-перекладів знаних іноземних авторів зі Східної
та Західної Європи, Сполучених Штатів Америки. Часопис став своєрідною інституцією
наукового життя, інтегруючи різні осередки, без яких важко уявити собі сьогоднішню
академічну фольклористику [7: 61].
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З-поміж видавничих проектів Товариства варто виокремити видання спадщини Оскара Кольберга ( з 1960 р., видано 81том); серійні: «Prace i Materialy Etnograficzne» ( започатковано 1934 р.) «Atlas Polskich Strojów Ludowych» (1949 р.) «Archiwum Etnograficzne»
( 1951 р.); «Prace Etnologiczne» ( 1947 р.); «Łódzkie Studia Etnograficzne» (1959 р.) та ряд
інших. Видання «Bibliotekу Literatury Ludowеj» (1995 р.), присвячуються певним дослідницьким проблемам або презентують культуру певного регіону.
Особливе місце серед видань Товариства займає серія «Biblioteka Zesłańca» (21 том
видано), започаткована 1991 р. спочатку як додаток до «Literatury Ludowеj». Вона публікує оповідання-спогади поляків, яких у 1939-1956 рр. депортовано до Сибіру, Далекого
Сходу, Казахстану й інших регіонів колишнього Радянського Союзу, про їхнє перебування у таборах Караганди, Колими, Норильська, Воркути. «Сибірська проблематика»
у повоєнній історіографії була своєрідним табу і тільки час від часу пробивалася крізь
щільне сито цензури, виразно засвідчуючи, що варта вона пильної уваги дослідників [3:
3]. Адже лише протягом 20 місяців (з лютого 1940 до червня 1941 рр.) військами НКВС
було вивезено біля 1 700 000 громадян Польщі. Тому вже перші публікації з висвітлення
трагічної сторінки в історії поляків знайшли широкий відгук і зацікавлення читачів з подякою на адресу видання й правління Товариства за підняту працю.
Важливим структурним підрозділом установи є Центр документації етнографічної
інформації, створений у 1968 р. на базі кафедри етнології університету у Лодзі. Центр
має свою бібліотеку, архів, видавництво і висвітлює доробок польських науковців в
міжнародній базі даних. Створено комп’ютерну базу бібліографії польської етнографії,
фольклористики та інституцій. З 1994 р. Центр надає допомогу Міністерству культури та
мистецтва в реалізації програми «Охорона промислів», створюючи електронний каталог,
що охоплює народне мистецтво, ремесла та містить інформацію про майстрів.
Про успішну роботу центру свідчать також праці, а це передусім серія покажчиків:
«Бібліографія польської етнографії» за період з 1961 по 1995 р.; бібліографія «Ludu»
(1895-1985) та «Literatury Ludowej» (1957-1980) ( укладачі Г. Є. Карпінська, М. Невядомська, А. Глебовіч та ін.). Центр працює також над створенням словників, які стосуються
культури міського середовища, народної медицини, мистецтва. (6:168-170).
Одним із важливих напрямів діяльності Товариства є проведення наукових конференцій за участю іноземних вчених, які супроводжують щорічні з’їзди ПНТ. Тематика
конференцій є досить різноманітною, наприклад, у період з 2002-2007 рр. вона були присвячена актуальній в сучасній європейській науці проблемі пограниччя. А саме: «Пограниччя культурне і пограниччя етнічне в центральній Європі» (Цешин, 2002), охоплювала
польсько-чесько-словацьке пограниччя; «Польща-Німеччина. Пограниччя культурне і етнічне» (Слубіци, 2003); «Пограниччя польсько-білорусько-литовське. Історія-етнос-мовакультура» (Супрасль, 2005); «Польща-Україна. Пограниччя культурне і етнічне» (Замошць,
2006); «Польща-Словаччина. Пограниччя культурне і етнічне» (Мшана Дольна, 2007); У
2008 – «Місто в образі, легенді, оповіданні», організованої з нагоди 110 річниці створення
краківського відділу Товариства; 2010 – «Подорожі. Від міграції до туристики» тощо.
Наукова бібліотека товариства ім. Я. Чекановського, що фінансується Вроцлавським
університетом, підтримує постійний обмін виданнями з 131 зарубіжною інституцією і
41 вітчизняною. Це наукові та культурні установи, передусім університетські бібліотеки,
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наукові товариства та музеї. Частина цих контактів сягає межі ХІХ-ХХ ст. Співпрацює,
зокрема з Національною бібліотекою України ім. Вернадського, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ, Інститутом народознавства НАНУ, Львівським національним університетом ім. І.Франка. Бібліотека Товариства є найбільшою спеціалізованою бібліотекою Польщі, її фонди нараховують більше
40 тисяч томів, зібраних від початку заснування установи.
Велике значення для збереження інформації про діяльність будь-якої наукової інституції має його архів і це дуже добре розумів ініціатор його заснування Адам Фішер (з
1911-1943 – секретар установи та редактор «Ludu»). Після другої світової війни архів
нараховував 398 папок [2: 6], його формування значною мірою було пов’язане з розвитком тих чи інших напрямів у дослідницькій діяльності Товариства та публікаціями на
сторінках «Ludu» і поділявся на 4 періоди: львівський (до 1944), люблінський (19441950), познанський (1951-1952), вроцлавський (від 1953 р.). Поточний архів став важливою складовою частиною джерельних матеріалів ПНТ, він містить документи передусім
пов’язані з історією установи, протоколи засідань, листування, рукописи й машинописні праці відомих вчених (зокрема Г. Беглейзена, С. Удзєлі, А. Фішера, К.Мошинського,
спадщини О. Кольберга тощо). Упорядкування архіву було розпочато з грудня 1949 р.
Архів безперервно поповнюється вже понад 110 років.
Нині Товариство, очолюване доктором, професором М. Буховським, це потужна наукова установа, а його члени – понад 700 осіб, зосереджені у 18 регіональних відділах,
більшість з яких мають свою власну багаторічну історію і традиції.
В історії польської науки ПНТ займає надзвичайно важливе, можна сказати, виключне становище. Адже упродовж багатьох років Товариство було справжнім промотором
польської науки, його різноманітні сфери діяльності – організаційна, видавнича, популяризаторська й наукові ініціативи, збагачені столітнім досвідом, підготували й уможливили заснування та розвиток багатьох польських наукових установ, і подальший його
доробок залежить передусім від злагодженої та систематичної співпраці з університетськими кафедрами, етнографічними музеями й регіональними відділами. В межах інституції сформувався і до сьогодні існує такий важливий зв'язок науковців-професіоналів,
пов’язаних з дослідницькими установами, й аматорів.
Кілька разів Товариство змінювало свою садибу і багато – голів очільників, однак завжди зберігало вірність головній ідеї, яка належала його засновникові А. Каліні: «з усіх
сил і можливостей працювати для справи, яку вважаємо за важливу і корисну».
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Новак В.С.
(Гомель, Беларусь)

РОДИЛЬНЫЙ ОБРЯД ГОМЕЛЬСКОГО ПОЛЕСЬЯ: СТРУКТУРА И
РЕГИОНАЛЬНО-ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
У статті розглядаються регіонально-локальні особливості пологово-хрестинної обрядовості Гомельського Полісся, акцентується увага на обрядових структурних компонентах і пов'язаних з ними міфологічних уявленнях.
Ключові слова: хрестини, міфологічні уявлення, заборони та приписи, обряд розбивання горщика з кашею, комплекс дій, магія, локальні особливості.
В статье рассматриваются регионально-локальные особенности родильнокрестинной обрядности Гомельского Полесья, акцентируется внимание на обрядовых
структурных компонентах и связанных с ними мифологических представлениях.
Ключевые слова: крестины, мифологические представления, запреты и предписания,
обряд разбивания горшка с кашей, комплекс действий, магия, локальные особенности.
The article deals with the regional-local features of the maternity-christening ceremonies
of Gomel Polesie, focuses on the ritual structural components and related mythological
representations.
Key words: baptisms, mythological ideas, the prohibitions and regulations, the rite of
breaking the pot of porridge, a complex action, magic, local peculiarities.
Важным источником изучения родильной обрядности Гомельского Полесья являются материалы полевых экспедиций, которые систематически проводились на протяжении
трех десятилетий во всех районах Гомельской области. Богатые фактические материалы,
собранные по родильно-крестинному обряду и находящиеся в архиве научно-учебной
фольклорной лаборатории Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, позволяют его реконструировать и определить локальные особенности.
Основными обрядовыми моментами родильно-крестинной обрядности белорусов, которые включены в три цикла (дородовый, родовый и послеродовый), являются
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следующие: приметы и поверья, связанные с сохранением беременности женщины, выбор крестного (“кума”) и крестной (“кумы”), подготовка повивальной бабкой обрядовой
каши, обряд крещения ребенка, крестинное застолье, обряд разбивания горшка с кашей
и ее “деление” между гостями, одаривание подарками повивальной бабки и женщиныроженицы, исполнение родильно-крестинных песен, посвященных крестным, повивальной бабке, родителям новорожденного.
Значительное место в комплексе родильно-крестинной обрядности занимают народные верования, предписания и запреты, направленные на облегчение родов, обеспечение
здоровья и счастья новорожденного в будущем. Отметим, что приметы и поверья, связанные с сохранением беременности женщины и рождением ребенка, у разных народов выявляют как общие тенденции, так и отличительные особенности. Общеэтническая родильнокрестинная традиция – это своеобразная система регионально-локальных традиций,
которые ее обогащают. Требования к поведению женщины-роженицы получили довольно
полную регламентацию в регионально-локальных традициях Гомельского Полесья.
Согласно мифологическим представлениям, внешний вид новорожденного зависел от выполнения тех или иных запретов и предписаний. Устойчивыми были запреты
совершать следующие действия: “Пераступаць вяроўку, провалку, ваабшчэ, каб пятлі
не было” (д. Слобода Мозырского р-на) [1: 152], “Калі спужалася, то нельзя себя трогаць, а то на тым месцы ў дзіця радзімае пятно будзе” (д. Березовка Мозырского р-на)
[1: 152], “Нельзя було цяжарнай жанчыне падразаць косы, а то ў дзіцяці косы будуць
жыдкія, непрыгожыя” (записано в д. Заречье Брагинского р-на от Фроловой Екатерины
Дмитриевны, 1913 г.р.). Хлопоты о рождении здорового ребенка были связаны с запретами по вечерам “прасці, ткаць, вязаць, а то дзіця будзе абмотана пупавінай” (записано
в д. Заречье Брагинского р-на от Фроловой Екатерины Дмитриевны, 1913 г.р.); “Цяжарнай нельзя пераступаць праз вяроўку. Нельзя праходзіць паміж двумя стаўбамі. Нельзя
што-небудзь вязаць ці прасці ў празнік ці ў пост” (записано в г. Гомель от Злыденко
Любови Никитичны, 1928 г.р. (уроженка п. Новый Шлях Брагинского р-на).
В приведенных предостережениях и запретах можно увидеть проявление контагиозной магии, которая “базируется на представляемом сверъхестественном воздействии определенных веществ, предметов, людей один на одного, если они соприкасались и были разъединены” [2: 27].
Беременная женщина с целью оберега от сверхъестественного воздействия использовала красную шерстяную нитку, которую нужно было носить, как отметила жительница
д. Волосовичи Октябрьского р-на Анастасия Павловна Юрчак, 1925 г.н., “на руцэ ці на
шыі”. По сведениям этой информантки, с этой целью пользовались “іголкамі, шпількамі,
вугальчыкамі, засушанымі кавалачкамі вясельнага каравая, велікоднай соллю, галінкамі
рабіны”. Среди иных предписаний, с помощью которых стремились обеспечить здоровье
новорожденного, а также предотвратить многие негативные моменты в его будущей жизни, можно назвать следующие: запрещалось ходить беременной женщине на похороны,
ибо считают, что “дзіцяці будзе шмат хварэць”, становиться в тот след, который был
“астаўлены ад мокрага вядра ў час, калі прыбіралі ў хаце, бо дзіця будзе ўвесь у лішаю і ня
будзе доўга жыці” (записано в д. Потаповка Буда-Кошелевского р-на ад Шигалевой Александры Константиновны, 1935 г.р.), “Нельзя было красці, штоб дзеці не былі злодзеямі”
(записано в д. Брилево Гомельского р-на от Гарбузовой Марии Евсеевны, 1929 г.н.).
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Повсеместно на территории Гомельского Полесья и пограничных регионов запрещалось беременной женщине толкать домашних животных: “Нельзя нікакой скаціны голай
рукой біць і асобенна выспяткам – будзе шэрсць у дзіцёнка” (записано в д. Даниловичи
Ветковского р-на от Чуешковой Любови Кузьминичны, 1933 г.р.), “Нельга было біць хатнюю жывёлу, бо дзіця вырасце забойцам” (записано в д. Потаповка Буда-Кошелевского
р-на ад Шигалевой Александры Константиновны, 1935 г.р.), “Нельзя было бярэменнай
жанчыне ката трогаць і сабак біць” (записано в д. Литвиновичи Кормянского р-на от
Короедовой Веры Ивановны, 1928 г.р.).
Исходя из народных верований, запрещалось беременной женщине, если она присутствовала при пожаре, касаться своего лица, иначе новорожденного ожидали тяжелые
последствия: “Бярэменнай жэншчыне нельзя было хапацца за ліцо рукамі, калі бачыш пажар” (записано в д. Брилево Гомельского р-на от Гарбузовой Марии Евсеевны, 1929 г.н.).
В восточнославянской традиции был устойчивым запрет для беременной женщины
осуществлять те или иные виды работ в воскресенье и в праздничные дни. На территории Гомельщины запрещалось женщине-роженице шить и вязать в эти дни: “Калі жанчына цяжарная, то ёй нельзя нічога шыць і вязаць ні ў нядзелю,ні ў празнікі” (записано в
д. Васильевка Добрушского р-на от Куреневой Агафьи Федоровны, 1923 г.н.).
Важным моментом в системе родильно-крестинной обрядности являлся процесс
выбора крестных («кумоў»). В связи с этим были выработаны в разных локальных
традициях Гомельщины соответствующие требования, что неслучайно, ибо крестным
родителям отводилась ведущая роль при осуществлении обряда крещения. Например,
в д. Старая Дуброва Октябрьского р-на крестных выбирали, чтобы “былі малодшыя за
бацькоў, тады дзеці не будуць доўга заседжвацца ў халасцяках: дзеўкі будуць замуж
ісці, а хлопцы жаніцца” (записано от Кравченко Татьяны Михайловны, 1948 г.р.).
Крестных родителей в д. Потаповка Буда-Кошелевского р-на выбирали из числа только
женатых людей, но “не ў коім разе муж і жонка – гэта забаранялася, бо пасля гэтых
хрэсьбін яны пачыналі жыць вельмі дрэнна” (записано от Шигалевой Александры Константиновны, 1935 г.р.). Поскольку традиция кумовства в народных представлениях
имела высокий авторитет, то и ритуалу выбора крестных придавали большое значение.
Обычно эту высокую миссию выполнял отец, который должен был обязательно прийти
с хлебом и водкой, при этом он приглашал в крестные в положении стоя, чтобы “дзіцё
хутка навучылася хадзіць” (записано в д. Синичино Буда-Кошелевского р-на от Василевской Марии Андреевны, 1930 г.р.). По народным представлениям, нельзя было отказываться от приглашения быть крестными родителями: “Адказвацца, калі цябе звалі
быць кумам, была нельзя” (записано в д. Золотой Рог Ветковского р-на от Лукьяненко
Ольги Тимофеевны, 1935 г.р.). Как подтвердили жители д. Старое Село Ветковского
района, крестных родителей выбирали из числа близких или дальних родственников,
ибо они “далжны аб дзіцёнку забоціцца, калі што з роднымі бацькамі здарыцца” (записано от Матюковой Нины Даниловны, 1930 г.р.).
Действенная роль в родильно-крестильной обрядности отводилась повивальной бабке, одна из главных функций которой – купание новорожденного. Эта процедура требовала высокой ответственности, профессиональных навыков и большого практического
опыта повивальной бабки.
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Как правило, сами действия повивальной бабки во время празднования крестин,
имели сакральный характер: “Дзіцёнка мыюць у настоі розных духмяных траў. У тую
ваду кідаюць шчэ сярэбраную манету і жытнёвыя зярняткі, каб жа яно было багатае
і шчаслівае. Калі купаюць дзяўчынку, дык жа ўліваюць у воду малака, а гэта ж каб
яна была прыгожая” (записано в д. Лубеники Брагинского р-на от Гайдук Анны Севастьяновны, 1922 г.р.). Бабка-“пупарэзніца”, как называли ее в д. Гать Октябрьского р-на,
выполняла ряд магических ритуалов, связанных с подготовкой новорожденного к крещению: “Перад тым як везці дзіця ў царкву, баба-пупарэзніца абавязкова купала дзіця.
Ваду набірала ў калодзежы, грэла яе ў печы, налівала ў драўлянае карыта, кідала ў ваду
сухую траву (чыстацел), каб было ў дзіцяці чыстае цела, дубовую кару, каб былі моцныя
зубкі” (записано от Кулак Евы Ивановны, 1923 г.р.). Многие действия, которые выполняла повивальная бабка во время купания ребенка, основывались на принципах имитативной магии. Устойчивой была в регионе традиция дифференцированного отношения к
осуществлению ритуалов купания мальчика и девочки: “Купала першы раз тожа бабкапавітуха. Калі нараджалася дзевачка, то купала яе бабка ў святых красках і гаварыла:
“Каб і мая ўнучка была такая красівая і шчаслівая, як етыя краскі”. А калі нараджаўся
хлопчык, то клалі ў начоўкі тапор і гвоздзі, каб хлопчык быў масцеравым” (записано в
д. Михалевка Буда-Кошелевского р-на от Данюк Варвары, 1932 г.р., переселенки из д.
Пучин Брагинского р-на). Именно с первым ритуалом купания новорожденного были
связаны надежды родителей видеть его в будущем физически здоровым и счастливым:
“На дзевяты дзень – першае рытуальнае купанне дзіцяці. У ночвы кладуць соль і лекавыя
травы, сярэбраную манету, каб дзіця было чыстае, здаровае і багатае. Каб дзіця было
багатае і ў пары, кідалі калечка, Дзевачку першы раз мылі ў малаке, тады яна будзе белая,
красівая. Хлопчыка купалі ў піве – будзе, калі малады, красівы” (записано в д. Красный
Берег Жлобинского р-на от Татариновой Марии Ивановны, 1927 г.р.).
«Крещение было одним из завершающих этапов очистительных обрядов и обрядов
включения новорожденого в социальную структуру. К крестинам, в отличие от родин,
готовились заранее. Преобладающими были представления о том, что сам ребенок до
крещения был не защищен от любого вида порчи и сглаза, что он мог быть подменен
нечистой силой» [3: 72-73]. Практически во всех районах Гомельской области Беларуси, когда праздновали крестины, то крестному нужно было осуществить ритуал выкупа
горшка с кашей, приготовленной повивальной бабкой.
Кроме каши, повивальная бабка должна была сварить и “бабін боршч”, подать на
стол и при этом приговаривать: “Ешце, госці дарагія, цэлую ноч не спала, па балоту
брадзіла, буслоў лавіла, каб боршч быў вельмі смачны і ўнук шчаслівы” (записано в д.
Чемерисы Брагинского р-на от Кудренок Анастасии Григорьевны, 1927 г.р.). Настоящую
“бабіну кашу” приносили только в третий раз, но этот ритуал предваряли действия с
“обманной” кашей: “Потым падаюць кашу. Ловяць ката ці пеўня і саджаюць у чыгун,
накрываюць ручніком і пытаюцца ў бабы, ці яе гэта каша? Баба адказвала, што гэта не
яе каша. Кату ці пеўню абавязкова даюць з ложкі гарэлку, для таго каб хрэснік быў здаровы і шчаслівы. После гэтага падаюць сапраўдную кашу. Верх кашы баба ўпрыгожвае
кветкамі, кладзе грошы і абавязкова ўтыркае карандаш, прыгаворваючы: “Вучыся добра, жыві багата і каб квітнеючае была ў цябе жыццё” (записано в д. Чемерисы Бра104

гинского р-на от Кудренок Анастасии Григорьевны, 1927 г.р.). “На крестинах обязательно били бабину кашу. Этот обряд не только символизировал благосостояние, здоровье
семьи, но и давал возможность собрать средства для роженицы и ребенка. Обряд сохранился и до настоящего времени, но выполняются обрядовые действия по-разному: в одних местностях бабину кашу бьет крестный, в других – тот, кто положит на кашу больше
денег, в третьих – кто последним положит деньги, независимо от суммы” [4: 24].
Ритуал разбивания горшка с кашей – кульминационный момент родильно-крестинной
обрядности белорусов. Магическое значение придавали “разбитым черепкам” от горшка.
Семантику действий, связанных с ними, хоть и объясняли местные жители по-разному,
однако почти во всех местностях “сводили” к продуцирующей магии. С магией деторождения был связан обычай в д. Пучин Брагинского р-на класть дно горшка “на галаву таму мужыку, у каго няма сыноў” (записано от Данюк Варвары, 1932 г.р.). В д. Китин Жлобинского р-на “дно гаршка клалі на галаву куме, а чарапкі – іншым жанчынам.
Прыгаворвалі, каб нарадзіла ці сына, ці дочку” (записано от Ткачевой Александры). В
д. Передовец Ветковского р-на “бабы бяруць чарапкі з разбітага гаршка і водзяць імі
па галаве мужыка і кажуць: “Сколькі на галаве валаскоў, столькі хай будзя раткоў”
(записано ад Суглоб Марии Ивановны, 1932 г.р.). В д. Лозов Буда-Кошелевского р-на “
чарапкі звязваюць у платок, а потым рэшткі кашы аддавалі свінням, каб свінні вяліся”
(записано от Аверьяновой Марии Осиповны, 1937 г.р.). В д. Рассвет Октябрьского р-на
несколько черепков, взятых от разбитого горшка, отдавали незамужним девушкам,
остальные же повивальная бабка собирала и бросала в угол, приговаривая: “Кідаю
на кут, каб на будушчы год зноў быць тут” (записано от Расюк Марии Денисовны,
1945 г.р.). На вопрос, с какой целью ложили черепки на голову незамужней девушке,
жители д. Лубеники Брагинского р-на дали следующий ответ: “Тады той, хто сядзіць
бліжэй за ўсх ля кашы, хватае чарапкі і кладзе або б’е аб голавы сваіх суседзяў. Часцей
за ўсё гэтыя чарапкі клалі на голавы маладым дзеўкам, каб быстрэй нарадзілі дзіця”
(записано от Костюченко Ольги Васильевны, 1930 г.р.). Утилитарно-практическую направленность имели соответствующие действия с черепками от горшка (“варэйкі”) и в
д. Дербичи Буда-Кошелевского р-на, когда “кусочкі гаршка-варэйкі лажылі на голавы
тым, у каго дзяцей німа, і тады яшчэ парасятам у хлеў кідалі, каб здаровыя раслі”
(записано от Здольниковой Татьяны Филипповны, 1927 г.р.). В д. Рычев Житковичского р-на крестный, разбивая горшок с кашей, приговаривал: “Дзе чарапкі б’юцца, там
дзеці вядуцца” (записано от Ридецкой А.Н.).
Охранительную семантику имели действия с черепками во время проведения обряда разбивания горшка в д. Синичино Буда-Кошелевского р-на, где “чарапкі збіралі і
потым выкідалі, каб хвароб у дзіцёнка не было” (записано от Василевской Марии Андреевны, 1930 г.р.). В д. Глазовка Буда-Кошелевскогоа р-на кашей обязательно должны
были угостить детей, особенно девушек, чтобы “быстра выходзілі замуж” (записано от
Циркуновой М.А., 1940 г.р.). Жители д. Гористы Ветковского р-на с крестинной кашей
связывали надежды сохранить здоровые зубы: “На трэці раз кум разбіваў гаршок так,
каб каша была цэлай. Яе рэзалі і давалі ўсім гасцям. Калі яе елі, то стараліся, каб каша
папала на ўсе зубы. Казалі, калі кашы на хрэсьбінах паесць, то зубы цэлы год балець не
будуць” (записано от Якубович Марии Ивановны, 1936 г.р.).
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Крестины в разных местностях Гомельщины завершались древним обычаем “отвозить повивальную бабку” либо крестную. Отметим факт широкого распространения
данного обряда величания повивальной бабки на территории Гомельщины, а также богатство его регионально-локальной специфики. В д. Дуброва Октябрьского р-на, “калі
госці добра развесяліліся, нажартаваліся, прыпаміналі даўні звычай адвозіць бабу дадому. Бабу садзілі на санкі, на барану зуб’ем угору. Сцялілі кажух. А калі жартаўнікі,
маглі і ў карыце зацегці” (записано от Кравченко Татьяны Михайловны, 1948 г.р.).
Отличительной чертой родильно-крестинной обрядности в д. Бурки Брагинского
р-на являлся обычай “водить хвост”: “А баба брала тарэлку і карміла ўсіх гасцей кашай, а тыя плацілі грошы. Таксама баба гатавала боршч. Пасля вадзілі “хвост”. Баба,
кум і кума ішлі дадому да бабы, а за імі ўсе астатнія і працягвалі гулянне” (записано
от Романюк Марии Адамовны, 1930 г.р.). Аналогичное явление в д. Дубровное Брагинского р-на имело название “вазіць на хвост”: “А на другі дзень трэба ж бабу на барану
пасадзіць да везці да яе дому. А як жа: “Ты, баба, баба, глядзі, а на хвост павязем”.
Бяруць барану, перакульваюць тымі зубамі ўніз, а бабу на барану садзяць, падсцілаюць
ей, штоб мякка було, і вязуць тую бабу на баране мужыкі, бабы ідуць іззаду, спяваюць:
“Ой, ты, баба, баба! //Да не жалей ты нам на хвасту, // Да ўгасці ты нас дабрэнна, //
Да пабачым, як ты, баба, жывеш, // Якія ў хаце песні пяеш”.
Рассмотренные материалы по родильно-крестинной обрядности позволяют сделать
выводы о богатстве местной специфики ритуальных действий и предметной атрибутики в разных регионально-локальных традициях Гомельщины.
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ЛЕКСИКА СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ В ГОВОРАХ ГОМЕЛЬЩИНЫ:
НАЗВАНИЯ ОБРЯДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ И СВАДЕБНЫХ ЧИНОВ
Статья посвящена описанию лексики свадебной обрядности на Гомельщине, в системе которой выделяются названия обрядовых действий и ритуалов, номинации действующих лиц.
В статье описывается свадебная терминология, называющая фиксированные, мобильные, а также сквозные обряды и действия, обозначающая главных и второстепенных персонажей, рассматриваются тематические группы названий обрядовых действий
и участников свадьбы. Определяются типы их номинации и лексико-грамматическая
принадлежность.
Ключевые слова: семейно-обрядовая лексика, свадьба, свадебная терминология, свадебные обряды и ритуалы, участники обряда, свадебные чины, главные и второстепенные персонажи свадьбы.
The article describes the vocabulary of wedding ceremonies in the Gomel region. In the
system of this wedding ceremony we can allot the titles of ceremonial activities, rituals and nominations of personages. The article describes the wedding terminology, where fixed, mobile and
transparent rituals and activities are mentioned. The wedding terminology identifies the main and
minor personages. Thematic groups of titles of ceremonial activities and wedding participants
are studied. The types of their nomination, lexical and grammatical identity are defined.
Key words: family-ritual vocabulary, wedding, wedding terminology, wedding ceremonies and rituals, the participants in the ceremony, wedding rank, major and minor wedding
characters.
Духовная культура – понятие многомерное, оно включает в себя целый спектр явлений – различные ее формы и проявления. Важнейшей ее составной частью является язык,
в лексической системе которого разнообразные по значению, происхождению, стилистической окраске, сфере и частоте употребления номинативные единицы. Акционально
значимую часть лексики общенародного языка составляют обрядовые номинации, в системе которых выделяются календарно-обрядовые и семейно-обрядовые названия.
Лексико-семантическая группа “семейно-обрядовые названия” сопровождает
родильно-крестильный, свадебный и похоронный обряды. Из всех семейных обрядов
наиболее полно описан свадебный обряд, который является “одним из наиболее устойчивых компонентов традиционно-бытовой культуры, что в известной степени обусловлено замкнутостью и консервативностью семейного быта” [1: 31].
Объектом нашего исследования явилась лексика свадебного обряда, источником
фактического материала – диалектологический архив кафедры белорусского языка Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, составленный по итогам
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диалектологической практики в раличных районах Гомельской области, а также отдельные издания фольклорных материалов нашего региона, посвященные свадебной
обрядности [2: 3].
Свадебный ритуал является сложным по своей структуре, в нем, как отмечают исследователи, сочетаются устойчивые словесные, действенные и предметные коды, а его
составными элементами являются обрядовые и ритуальные акты, их исполнители и используемые ими вещественные атрибуты. Главный в свадебном обряде акциональный
код дополняется, таким образом, субъектным и предметным [4: 11–20; 5: 37–47]. Единство в свадебном ритуале этих трёх элементов требует комплексного подхода при его
описании, поэтому анализ свадебной лексики необходимо проводить с учетом наполненности, знаковой сущности и содержания самого свадебного обряда.
Основной в свадебном обряде – акциональный компонент, в связи с чем наиболее
многочисленной является лексика, называющая различные этапы и эпизоды этого обряда, действия, выполняемые на его разных этапах.
В системе свадебных обрядов сочетаются действия обязательные и дополнительные,
устойчивые, приуроченные к определенному времени (сватанне, заручыны, адзяванне
маладой або маладога, бласлаўленне, застолле ў доме нявесты, развітанне маладой са
сваёй раднёй перад выездам да жаніха, пераезд у дом жаніха, застолле ў доме жаніха,
пасцельны абрад, праведванне маладой жонкі яе бацькамі пасля вяселля) и мобильные,
не связанные с определенным временем (адорванне маладых, расплятанне касы нявесты, выкуп нявесты, пасад нявесты, пасад жаніха) и др. Акциональная парадигма
свадьбы имеет, таким образом, своего рода свадебный хронотоп – определенные локальные и темпоральные параметры, в которых она реализуется.
В соответствии с временными параметрами свадебный обряд имел структуру, состоящую из трех частей: в нем выделяется добрачный, брачный и послебрачный этапы
[6: 5]. Наиболее важным и ответственным в свадебной церемонии является добрачный
этап, включающий несколько ритуальных актов. Он начинался со сватовства, которое на
Гомельщине называется сватанне, сваты, хадзіць у сваты, засылаць сватоў, сватацца
: У сваты звычайна хадзілі чатыры чалавекі: сват, сваха, бацька, хросны бацька. Ішлі
сватаць вечарам, каб ніхто не сурочыў, на месячнай поўні, каб было поўнае шчасце.
Сваты прыносілі бутыль гарэлкі і хлеб-соль [3: 104]. (В круглых скобках подается паспортизация иллюстративного материала, взятого из диалектологического архива кафедры с указанием населенного пункта, в квадратных скобках – ссылка на опубликованные
фольклорно-этнографические сборники).
В некоторых местностях был предварительный этап установления, согласна ли девушка на обручение, предшествовавший сватовству – прапыткі, заказы : Найперш у дом
нявесты прыходзяць сваха і маці хлопца – у прапыткі. Калі маткі няма, то ідзе хросная
маці ці блізкая сваячка. У прапытках высвятляюць, ці згодна дзяўчына выйсці замуж за
гэтага хлопца [2, 231]. Спачатку былі заказы. Бацька з маткай маладога прыходзяць і
кажуць, калі прыйдуць у сваты [3: 112].
Через несколько дней после этого был ритуал запоіны, прыпоіны, заповіны : Калі
нявеста сагласная, тады п’юць, прапіваюць маладую. Прыпоіны папілі – свадзьба будзе
(г. Ветка); На запоіны гарэлку пілі, маладую сваталі. Колісь казалі : малады адчыніць
дзверы да лапці кіне: як возьме яна тыя лапці, прыме значыць, пойдзе замуж, а як вукіне
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назад за дзверы, значыць, к другой ідзі [3: 325]; Калі дзеўка не хацела выходзіць замуж
за етага хлопца, тут жа перад сватамі выкатвала гарбуз. А ета бальшы пазор хлопцу
(г. п. Тереховка, Добр.). На запоинах проиходило знакомство родственников жениха и
невесты, их поочередное угощение, обмен подарками.
Принятие окончательного решения о согласии на свадьбу вскоре после запоін называлось заручыны, змовіны : На другі дзень пасля сватання бацька нявесты крэпка біў
са сватамі па рукам, перадаваў сватам дачку як бы з рук у рукі [3: 248]. На этом этапе решали материальные затраты на свадьбу, оговаривали иные условия брака. Следует
отметить, что в некоторых местностях на Гомельщине не было этого этапа сватанья :
Аддзельна заручын не было. Сваты і заручыны у адзін дзень (д. Хальч, Ветк.); Заручыны
эта ж тыя сваты. Сваты і заручыны эта ж у адзін дзень (д. Ст. Село, Ветк.).
После сватанья проводили агледзіны, печаглазіны – осмотр хозяйства жениха родными невесты : Пасля заручын былі печаглазіны. На іх дамаўляліся, калі ўжо сабірацца
на свадзьбу [3: 129], аглядалі хату маладога, каб ведаць, колькі трэба рушнікоў, фіранак
падрыхтаваць [3: 222]. В это же время происходил обряд “меранне сарачок”: Невестина
родня отправлялась к молодому “мераць сарачкі” – снимать мерку с жениха для сорочки,
которую должна была пошить молодая к свадьбе из своего полотна.
Жених и невеста обменивались подарками вечером накануне или утром в день свадьбы. Последний, субботний вечер перед свадьбой назывался зборная субота, дзявішнік,
дзівішнік, дзявочнік, вечарынка, когда в доме невесты собирались ее подруги, пели ей песни, плели венки, прощались с ней : Дзявішнік – гэта вечар перад свадзьбай, калі нявеста
прашчалась з сяброўкамі і роднымі [3: 249]. Зборная субота ета перад свадзьбай. Для
дзевак дзелалася вечарынка ўвечары. Іх частавалі, гармошку нанімалі, танцавалі [2: 233].
В доме жениха также мог проводиться прощальный вечер с друзьями, но ему не придавали такое обрядовое значение, как девичнику.
Обязательным атрибутом предсвадебной обрядности было “завіванне” свадебного
деревца, которое украшали перед свадьбой и называли ёлка, яліца, елец, велка, веўца,
велца, велечка: Ёлку дзелалі раньшэ. Вечарам сабіраюцца дзеўкі, ставяць ёлку, украшэнні
самі дзелалі, і ужо пеюць тады песні свадебныя абрадныя (д. Золотой Рог, Ветк.); На
свадьбу ставілі такую, як называлась, велка (велца), велечка з вярбы, кучаравую такую і
цвяткамі ўжэ ўкрашалі, кругом хадзілі, песні пелі, штоб красіва жылі маладыя (г.п. Тереховка, Добр.); Рабілі елец. Бралі ў лесе маленькую елачку і на кожную ветачку вешалі
цвяты [3: 133]. Вокруг свадебного деревца водили хоровод, пели песни с пожеланиями
счастливой жизни. Перед выездом на венчание дружка или жених должны были выкупить деревце и после этого старались сломать его верхушку, а подруги невесты препятствовали этому, быстро выносили деревце из хаты и запирали в кладовке.
Выпечка каравая также входила в предсвадебный этап. Каравай выпекали накануне
свадьбы в виде большого круглого белого хлеба, украшенного фигурками из теста : Да
свадьбы пяклі каравай. Яго ўчынялі ў каструлі ўночы, цеста падходзіць. Патом цеста
замешваюць і пяюць: “Каравай, мой раю, я ж цябе ўчыняю”. Гатовы каравай украшалі
хресцікамі, кружкамі і фігуркамі з таго ж самага замеса каравая [2: 227]; Замешаны
каравай кладуць на драўляную лапату. Каравайніцы гушкаюць каравай і прыгаворваюць:
“Благаславі, ацец і маці, добрыя людзі” [8: 187].
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К предсвадебной церимонии относится расплятанне касы невесты: Самы меншы
брат расплятаў касу. Яму даюць дзесятку дзенег і канхвет. Нявеста ў гэты час сядзіць
пад ёлкай [3: 103]; Касу распляталі, адзявалі ету фату. Еслі есць младшы брат, абязацельна ён вёў яе на пасад..Калі брата няма, то бацька падводзіць, еслі ўжо і бацькі няма,
тады ўжо хросны бацька падводзіць [8: 177].
Свадебный этап являлся самым насыщенным и развитым. В нем выделялось три периода : начальный (адзяванне жаніха і нявесты, расчэсванне касы нявесты, бласлаўленне
маладых, паездка жаніха за нявестай, выкуп нявесты), центральный (вянчанне, пярэймы, застолле ў доме нявесты, пасад маладых, адорванне маладых з караваем, зборы нявесты да ад’езду з дому бацькоў, провады нявесты, вясельны поезд, прыезд у дом жаніха,
прывоз пасцелі нявесты, застолле ў доме жаніха, завіванне маладой (пасвячэнне ў сан
замужняй жанчыны) и заключительный (шлюбная ноч, заканчэнне вяселля) [5: 45-46].
Важным этапом свадебного периода было благословление родителей : После каравая
маладую пачынаюць гатовіць выпраўляць к жаніху. Бабы пяюць пасад..Усе жадаюць маладым шчасця. Патом бацька дае дачцэ ікону і праважае яе ў жыццёвы пуць. Дочка прося
прашчэння, цалуе ікону, забірае яе [3: 123]; Маці маладога вітала жаніха і нявесту, яна
цалавала ікону, маці іх благаслаўляла, аддавала ікону нявестке, а хлеб – сыну [4: 140].
Одним из этапов свадебной обрядности было венчание в церкви: Венчаў бацюшка у
цэркаві, эта было ат бога. Тая пара жыла без разводаў (д. Бартоломеевка, Ветк.); Знаю,
кагда венчают, палаценцэ падсцелена, гаварят: “Станавісь быстрей сама, будеш хазяйкай у нево” (г. Ветка).
Сквозными ритуалами свадебного этапа были : адорванне, дары, падаркі, “лажыць”на
каравай, дарыць: А ўжо на свадзьбе матка платкоў накупляла – залоўкам па платку ўжо
дарылі, братам на рубаху якога сітцу дарылі [3: 98]; У першы дзень свадзьбы падаркі
дарылі маладой. На другі дзень свадзьбы маладая дарыла падаркі радне маладога (д.
Иваки, Добр.), выкуп и соответствующие действия – выкупляць, выкупаць, скупляваць,
делаць выкуп, “лавіць зайца”: Выкуп дзелалі, а як жа. У дзень свадзьбы прыходзіў жаніх,
дае грошы, бутылку суне – эта нявесту выкупіў i факцічэскі за рукой павёў – і ўсё (г.п.
Тереховка, Добр.). “Выкупляць” приходилось не только невесту, но и свадебное дерево,
постель, приданое молодой, проезд на пути свадебного поезда : Жаніх доўжан выкупіць
ёлку (д. Ст. Село, Ветк.) ; Вяжуць пасцель у вузлы. Тады нявесціны госці залазілі на вузлы і трэбавалі выкуп з гасцей маладога [3: 110]; Малады забіраў маладую і выкупліваў
пасцель [3: 8]; Ну, прывязуць еты сундук. Во, едзе сват, выкупляе [3: 100]; Калі ехалі па
вуліцы, дзе жыла маладая, пад’язджалі да яе двара, то там маладзёж.. стаяла ля варот, і на вароты залязала, “лавілі зайца”. Малады даваў выкуп [3: 108].
Во время свадьбы отмечали также пасад: Падругі садзяцца за стол, як ужо забіраць
маладую, пяюць ёй пасад (г.п. Тереховка, Добр.). Маладых на вяселлі садзілі на кажух,
аўчыну, на шубу, на падушку: Маладых нада на аўчыну садзіць, штоб ужо багатства
ў іх было (д. Ст. Село, Ветк.); Маладых садзілі на кажух або на падушку, каб усё добра
было (г. Ветка). Маладых садзілі на шкуру з цялёнка, каб дзеці кучаравыя былі [2: 223].
Кульминационным моментом свадьбы было деление каравая. Каравай делили крестные, родной брат или дядя молодого, тётя молодой, сват или первый дружка : Хрёсныя
свадзьбу гулялі, дзялілі каравай – па кусочку адразалі, сначала нявесце, патом жаніху
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давалі, патом гасцей вызывалі на каравай дарыць – роствіннікав нівеставых і жыніховых
(д. Хальч, Ветк.). После этого были провады невесты к жениху, застолье в его доме .
Отдельным свадебным актом было “завіванне” маладой: Пасля каравая “завіваюць”
нявесту: заводзяць маладых, садзяць іх на лаўку, расплятаюць маладой касу, спяваюць
завівальныя песні, робяць ёй куксу, завязваюць хустку, а ленту аддаюць свяцілцы [3: 253].
Свадьбу обычно справляли три дня – день у молодой, день у молодого, третий, заключительный день назывался пята, атводзіны, куры, драць куру, драць карэнне, петухі,
пярэзвы : А ўжо ў панядзелак прыходзілі “драць” курыцу. Ловяць на куросанні курыцу,
чысцяць яе і ў чугуне вараць суп [3: 125]; Атводзіны праходзяць на трэці дзень. Сваха
заве к сабе, а кум, кума к сабе завуць (д. Бартоломеевка, Ветк.); Канчаецца свадьба – карэнне драць. Надзяю штаны, надзяю лапці, дзелаю сабе горб на плячах, бараду прышчаплю, шапку выварочваю і пайшла курэй лавіць [2: 234]; Этіх курей засекалі, скублі, варілі,
патом на третій день гулялі. Гаварілі так, што нівеста пакідает радітельскае кубло і
уходіт жыть к жыніху (д. Хальч, Ветк.); У гэты дзень вадзілі “пярэзвы”: збіралася радня маладога і маладой і паасобку хадзілі да сваёй радні з хаты ў хату (д. Иваки, Добр.).
Послесвадебный этап связан с осмотром приданого невесты, церемонией утра послебрачной ночи, посещением родителей и родственников невесты в доме жениха. Послесвадебный цикл обрядов направлен на сближение семей молодых.
После свадьбы справляли банкеты: Вадзілі банкеты – гулянка сёдні у мяне, заўтра у
цябе (д. Ст. Село, Ветк.); Сколькі ў каго было родзічаў, яны дзелалі банкеты пасля свадзьбы (д. Хальч, Ветк.); Жаніховы раство банкеты водзяць, і нявесціны банкеты. От адні
атводзяць нядзелю, а тады тыя нядзелю (д. Старое Село, Ветк.).
Все этапы свадебного обряда сопровождались песнями, которые называли спеўкі,
песьні: На свадзьбе усегда былі спеўкі (г. Ветка); Песні пелі, танцавалі і гулялі чуць не да
утра. Пелі і старынные песьні, жалобные, што і паплакаць можна было, маладзёжныя,
інцерэсные (д. Казацкие Болсуны, Ветк.).
Второе место по количеству после названий действия в свадебной терминологии
занимает система номинаций лиц-участников обряда, образующая агенсную парадигму
свадебного обряда. Она включает исполнителей и адресатов обрядовых действий и отличается строгой иерархией свадебных чинов, точной ритуальной регламентацией каждого
участника свадьбы и в то же время отражает коллективный характер свадебной церемонии. Эта группа делится на три подгруппы: главные участники обряда – жених и невеста, род невесты и род жениха и второстепенные персонажи. Терминологический ряд,
называющий главных участников обряда, отражает процесс перехода невесты и жениха
во время свадьбы в иной возрастной, социальный и семейный статус, имевший сакральное значение как смерть и воскресение в ином качестве. Трёхкомпонентная структура
свадебного обряда, как отмечается в литературе, отражает мифологическое осмысление
свадьбы как три фазы обрядового “перехода”, выраженные в лексике: нявеста – заручоная – маладая; жаніх – заручоны – малады [6: 6].
Среди главных участников свадебного обряда выделяются лица, занимающие самое
важное место в иерархии свадебных чинов. Первое лицо – представитель старшего поколения, хорошо знающий народные традиции и обычаи, пользующийся заслуженным авторитетом, вызывающий всеобщее уважение. Это крёстный отец или дядя, заменяющий
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отца жениха. Если их нет, эту функцию выполняет старший женатый брат молодого. Это
лицо играло роль свата: Выбіралі свата такога, хто ўмее гаварыць, ды танцаваць харашо (д. Золотой Рог, Ветк.); Сватоў бралі брахлівых, а не маўклівых, каб многа гаманілі
(г.п. Тереховка, Добр.). Со стороны невесты соответственно была сваха, свашка.
В группе сватов был старшы сват, наиболее авторитетный, опытный человек, распорядитель церемонии. Свадебной церемонией мог управлять также стараста: Патом
стараста забірае сабе палатно і нявесту з жаніхом выправаджуюць з царквы [2, с.
227]; У нас камандаваў свадзьбай стараста (г.п. Тереховка, Добр.), а также дружок:
Дружок нясе каравай, бласлаўляе, вядзе свадзьбу (г. Ветка).
Второе лицо – представитель младшего поколения, ровесник или близкий по возрасту
жениху, заменявший его в некоторых ритуалах, но подчинявшийся свату. Это был родной
или двоюродный брат или друг жениха: старшы дружка, первы дружка, княжы, маршалак: Первая дружка і первы княжы дзяржалі над маладымі вянец [3: 34]. Кроме этого,
были паджанішнік, дружок, шахвер, шафер, баярык: Паджанішнікі вядуць жаніха ў хату,
і ўсе выпіваюць па стаканчыку. Эта значыць, што нявеста сагласілася на свадзьбу з этым
хлопцам [3: 226]; А малады з баярыкамі сядзеў на лаўке з краю [3: 237].
Со стороны невесты соответствующие свадебные чины назывались дружка, шаферка,
паднявесніца: Тады паднявесніца рассцілае ў царкве кусок палатна метра два, становяцца
на яго жаніх і нявеста, а ззаду паднявесніца дзяржыць над нявестай такі залаты вяночак,
.. а над жаніхом такі вянок дзержыць паджанішнік [3: 227]; У нявесты была дзве, а то і
тры дружкі, і ў жэніха былі. Кагда ані з роспісі ехалі, устречалі іх па уліцы, перагарожвалі,
выкуплівалі. Наблюдалі за парадкам, в аснавном, штоб нявесту не укралі (д. Хальч. Ветк.); У
нявесты абавязкова была шаферка. Пакупала цвет сабе, нявесце і сваему шаферу [3, с. 224].
Как и у жениха, у невесты была старшая или первая дружка, паднявесніца.
Важными лицами на свадьбе были свидетели: свідзецелі, свідзецель, свідзецельніца:
Свідзецельніца далжна была быць незамужняй дзевушкай, а свідзецель мог быць жанаты (г. Ветка); У жаніха і ў нявесты былі свідзецелі. У свідзецеляў звалі падружак і друзей [3: 225]; Свідзецель, калі нявесту і жаніха павезлі, павінен танцаваць на скамейке,
пакуль не абломіцца [3: 223].
Отличительную функцию играла на свадьбе свяцілка, свяцёлка. Она присутствовала
на венчании, участвовала в обряде “завивания” молодой: На конях прыязжалі да маладой, свяцілка прыедзе і вянчаліся (д. Хальч, Ветк.); Заводзяць маладых, садзяць іх на
лаўку. Паміж імі садзяць свяцілку.., расплятаюць маладой касу [3: 252].
Помимо перечисленных лиц, на свадьбе должен был быть человек, не являющийся
близким родственником молодого (друг или хорошо знакомый, приятель), роль которого – развеселить присутствующих: дружка, маршалак. В наше время это тамада. Его
ритуальная функция – отвлечь внимание присутствующих от молодых, защитить их от
сглаза и вредного влияния.
Кроме главных участников, в свадьбе принимали участие – госці з боку жаніха
і госці нявесты, в числе которых родственники, друзья, знакомые: У дома нявесты
збіраюцца яе госці [3: 80].
В отдельную группу выделяются собирательные названия радня, раство, родзічы,
роствіннікі, сваты, маладыя, старыя, госці, дружк, дружына, світа: Сколькі ў каго
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было родзічаў, яны дзелалі банкеты пасля свадзьбы (д. Хальч, Ветк.); Жаніховы раство
банкеты водзяць, і нявесціны банкеты (д. Ст. Село, Ветк.).
Второстепенную функцию на свадьбе выполняют персонажи, которым приписывается отдельное, конкретное действие: ездавыя – организовывали свадебный поезд,
пасцельнікі – принимали участие в перевозке постели молодой, каравайніцы – выпякалі
каравай, пявунні – исполняли свадебные песни, прыданшчыкі, скрынавозы – перевозили приданое невесты.
Лексика свадебного обряда на Гомельщине, называющая обряды и свадебные ритуалы, действующих лиц, за редким исключением (нем. шафер, шаферка, маршалак,
франц. банкеты) является исконной, традиционной и имеет преимущественно прозрачную структурно-семантическую мотивацию. Чаще всего это отглагольные существительные, мотивированные процессом действия – сватанне, заручыны, запоіны, завіванне,
завівальніца, расплятанне, выкуп, пасад, пярэзвы; объектом действия – ритуальным предметом, с которым совершается обрядовое действие : пасцельніца, каравайніца; субъектом,
на который направлено действие: дзявочнік; лицом, к которому имеет отношение свадебный чин: паднявесніца, паджанішнік. Это однословные субстантивные номинации: жаніх,
сват; субстантивированные формы: малады, маладая; сложные словы: печаглазіны; а также предикативно-объектные сочетания типа даваць выкуп, дзяліць каравай, лажыць на
каравай; атрибутивные сочетания зборная субота, старшы сват, першая дружка; устойчивые сочетания: : драць куру, лавіць зайца, лапці кідаць, катаць (выкатваць) гарбуз; названия метафорического типа : княжы, баярыкі, пята, куры, петухі и др.
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Соціокультурні детермінанти концептуалізації ісламу в
іспанській та французькій мовних картинах світу
Стаття присвячена розгляду особливостей концептуалізації ісламу іспанським і
французьким етносом та її відображення у мовах двох народів. Проаналізовано ряд соціокультурних детермінант, які визначають концептуалізацію ісламу у двох романських
лінгвокультурах.
Ключові слова: концептуалізація, концепт, соціокультурні детермінанти, етнос,
суперетнос.
Статья посвящена рассмотрению особенностей концептуализации ислама испанским и французским этносами и ее отображения в языках двух народов. Проанализирован ряд социокультурных детерминант, которые определяют концептуализацию ислама в двух романских лингвокультурах.
Ключевые слова: концептуализация, концепт, социокультурные детерминанты,
этнос, суперэтнос.
The article deals with peculiarities of Islam conceptualization by Spanish and French ethnoses and its representation in the languages of two communities. There is the analysis of sociocultural determinants, which define Islam conceptualization in two Romanic lingvocultures.
Key words: conceptualization, concept, sociocultural determinants, ethnos, superethnos.
The Central Institute’s Islam Archives in Soest повідомляє, що у Євросоюзі проживає
14 млн. мусульман [1], у Франції – 5,5 млн, в Іспанії – близько 1 млн. Така значна ісламська присутність у Європі, та зокрема в цих двох країнах свідчить про те, що на
теренах європейського континенту протягом століть та на сучасному етапі здійснюється
міжкультурний діалог ісламу з християнською цивілізацією. У характері діалогу ісламу
з Іспанією та Францією як представниками Європи виявляється специфіка взаємовідносин та взаємовпливу двох цивілізацій – християнської та ісламської. Як зазначає С.Б.
Кримський, тут стикаються не просто конфесійно різноорієнтовані інтереси, а відмінності
способу життя [2: 191]. Власне цим і пояснюється актуальність нашого дослідження.
Об’єктом нашого дослідження є концептуалізація ісламу іспанським та французьким
етносами та її репрезентація в іспанській та французькій мовах. Під концептуалізацією
розуміється один із процесів пізнавальної діяльності людини, що полягає в осмисленні
й упорядкуванні результатів внутрішнього рефлексивного досвіду людини й уявлень про
об'єкти, явища дійсності та їхні ознаки [3: 403]. Те, як іспанська та французька спільноти сприймають, осмислюють, оцінюють, тобто концептуалізують іслам з одного боку,
визначає специфіку міжкультурного діалогу, який здійснюється на теренах Європи, а з
іншого – детермінує відносини іспанського та французького етносів з ісламом, що знаходить своє відображення у мові двох народів.
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М.М. Болдирєв визначає концептуалізацію, як процес утворення і формування концептів в свідомості [4: 24]. Свідомість людини виділяє деяку область в уявленні, усвідомлює її і виокремлює характерні ознаки і таким чином підводить її під якийсь окремий
клас явищ дійсності. В результаті концептуалізації виникає концепт як ментальне утворення, що представляє собою значущі фрагменти досвіду, що зберігаються та усвідомлюються в пам’яті людини [5: 8]. Так, іспанська та французька спільноти концептуалізують іслам і в результаті цього виникає ментальне утворення – концепт islam, на базі якого
формується певна структура знань. Вивчення особливостей змістового наповнення та
лінгвального втілення концепту islam має здійснюватися шляхом відповіді на два питання «яким чином та чому саме так концептуалізується іслам у двох лінгвокультурах?».
Тож, предметом даного дослідження виступають соціокультурні детермінанти концептуалізації ісламу в іспанській та французькій лінгвокультурах. Під соціокультурною детермінантою розуміється фактор або елемент, який зумовлює ті чи інші характеристики
процесу та результату концептуалізації.
Метою пропонованого дослідження є виокремлення та аналіз соціокультурних детермінант, які визначають концептуалізацію ісламу як чужого феномену для двох спільнот – іспанської та французької – близьких географічно, історично та культурно. Дослідження цих детермінант дасть змогу визначити та описати спільні та відмінні риси
процесу та результату концептуалізації ісламу двома європейськими спільнотами.
Дане дослідження базується на антропосоціокультурному підході, за яким тріада
«людина – культура – суспільство» розглядаються як синтез, як тотальність [6: 6].
Першочергово необхідно виявити статус учасників, які детермінують характер
цього культурного діалогу: іспанського і французького етносів та ісламського суперетносу. В нашому дослідженні під терміном «етнос» ми розуміємо спільноти людей, які
об’єднуються навколо спільних біологічних, соціальних, територіальних та економічних
рис; характеризуються стабільними особливостями психіки, самосвідомості, культури
та мови і основним параметром яких слугує опозиція «ми» – «вони». При екстраполяції терміну «етнос» на іспанську та французьку спільноти необхідно зробити деякі зауваження. Зазначимо, що в нашому дослідженні ми використовуємо термін «іспанський
етнос» з деякою долею умовності. Це пояснюється тим фактом, що в Іспанії має місце
проблема багатоетнічності та існує традиція описувати Іспанію, як країну, основне населення якої складають чотири «народи-етноси»: іспанці, каталонці, галісійці та баски [7:
14]. Як зазначає О.М. Кожановський, «народи Іспанії» – це народи автономних співтовариств, кожне з яких має певну історико-культурну та мовну специфіку, і які в сукупності
складають єдиний «іспанський народ», або «іспанську націю» [7: 101]. Тобто ми вживаємо термін «іспанський етнос» в широкому смислі, розуміючи під ним сукупність власне
іспанського, каталонського, галісійського та баскського субетносів (в термінології Л.М.
Гумільова субетнос – елемент структури етносу, що взаємодіє з іншими [8: 177]).
Етноси можуть об’єднуватися в одиниці більш вищого порядку – суперетноси. В
науковий обіг термін «суперетнос» був введений Л.М. Гумільовим на позначення групи
етносів, що виникають одночасно в одному регіоні і проявляють себе в історії як мозаїчну цілісність [8: 177]. Вчений виділяє в історії такі типи суперетносів, як візантійський,
мусульманський (ісламський), християнський (західноєвропейський) та слов’янський.
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До західноєвропейського суперетносу включаються іспанський та французький етноси. Вони на рівні західноєвропейського суперетносу взаємодіють з іншим суперетносом
– ісламським. Власне взаємовідносини ісламського суперетносу та іспанського і французького етносів визначають особливості концептуалізації ісламу двома спільнотами.
Ісламському та західноєвропейському суперетносам властиві специфічні образи,
глобальні бачення світу, тобто вони характеризуються власними, неповторними картинами світу. К. Гірц визначає «картину світу» народу як його уявлення про форми, в яких
існує об’єктивна реальність, його розуміння природи, людини, суспільства. Картина світу включає в себе найбільш всеохоплюючі ідеї даного народу про устрій світобудови
[9: 149-150]. Домінанту роль для ісламської картини світу відіграє релігія – іслам. Під
релігією, вслід за К. Гірцем, ми розуміємо систему символів, яка сприяє виникненню у
людей сильних, всеохоплюючих та стійких настроїв та мотивацій, формуючи уявлення
про загальний порядок буття та надаючи цим уявленням ореол дійсності таким чином,
що ці настрої та мотивації здаються єдино реальними [9: 108].
Вважаючи релігію культурною системою, зазначимо, що етичні й естетичні аспекти
культури, її аксіологічні елементи зводяться в понятті «етос», в той час як гносеологічні,
онтологічні та космологічні аспекти у понятті «картина світу» [9: 149]. Релігія є спробою зберегти фонд загальних смислів через які кожна людина інтерпретує свій життєвий
досвід і організує свою поведінку [9: 150]. Тож, ісламський суперетнос визначається ісламською релігією, тоді як західноєвропейський – християнською. Звідси випливає, що
іслам не є автохтонною релігією для західноєвропейського суперетносу, та зокрема для
іспанського та французького етносів. Проте взаємовідносини між двома суперетносами
мають не просто релігійний характер. Тут важливо зазначити, що іслам постає як етноформуючий фактор для ісламського суперетносу, є його етнокультурною домінантою і
детермінує особливості його картини світу та етосу. На сьогодні християнство не відіграє тієї домінантної ролі для західноєвропейського суперетносу в цілому, як іслам для
ісламського суперетносу. Це пов’язано з тим, що європейський культурний простір протягом останніх п'яти століть розвивається під гаслом секуляризації [10], яка є переходом
від суспільства, що регулюється релігійною традицією до світської моделі суспільного
устрою, зменшенням ролі релігії в суспільному житті.
Тож, першою соціокультурною детермінантою концептуалізації ісламу в картинах
світу іспанського та французького етносів є природа самого ісламу. Іслам представляє
собою складний гетерогенний феномен, який за словами В.Е. Шагаля, грає роль не
тільки релігії, філософії, регулятора соціальних відносин і побуту, але і культуроформуючого фактору [11: 64].
Наступною визначальною соціокультурною детермінантою концептуалізації ісламу іспанським і французьким етносами є історичний фактор, який містить часовопросторові компоненти: час першого проникнення ісламу (VII ст., Іспанія: в межах країни); час та територія першого зіткнення католицької та ісламської релігії (XIX – XX
ст., Франція: за межами країни). Перше проникнення ісламу на материкову Європу відбулося в 711 році – це початок арабського вторгнення Халіфату Омейядів в Іспанію, яка
стала платформою для проникнення ісламу в інші частини тогочасної Європи, зокрема
у Францію (в 732 році відбувається битва при Пуатьє). Саме такий хід історичних подій,
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а саме довготривале перебування мусульман на території Іспанії (близько восьми століть: 711 – 1492 рр.), а також фактор колонізації мусульманських країн Францією є тим
базисом, на якому сьогодні ґрунтується і вибудовується розуміння та сприйняття ісламу
іспанським та французьким етносами.
На сучасному етапі нова ісламська присутність у Європі, зокрема в Іспанії та Франції,
детермінується процесом глобалізації з урахуванням локальних чинників різного характеру (політичного, економічного, соціального), що в науці отримало назву глокалізації.
Глокалізація розуміється дослідниками як історичний процес взаємодії та конкуренції
глобальних і локальних факторів на світову політичну, економічну і соціальну системи
[12: 230]. Результатом глокалізаційних процесів є сучасна ситуація, яка склалася навколо
ісламу в Європі. Ця ситуація може бути визначена як постійний діалог та конфлікт двох
цивілізацій – європейської та ісламської. На разі Європа відчуває проблеми з власною
культурною ідентичністю [13: 286], що посилилися у зв’язку з її діалогом з ісламом.
Перераховані соціокультурні детермінанти зумовлюють концептуалізацію ісламу іспанським і французьким етносами, яка відбувається в контексті взаємодії двох суперетносів (західноєвропейського та ісламського), що призводить до зміни європейської
картини світу під впливом ісламу. Тож, з одного боку іслам постає як детермінанта ісламського суперетносу, а з другого як чинник, який впливає та змінює картини світу іспанського та французького етносів. Такий вплив спостерігається у результаті проникнення у
європейську картину світу «чужих» елементів та їх фіксації у мові.
Соціокультурні детермінанти у комплексі визначають загальні та партикулярні риси
концептуалізації ісламу іспанським та французьким етносами на двох рівнях: на глобальному в межах Європи в патерні «Європа – іслам» та на локальному в патернах «іспанський
етнос – іслам», «французький етнос – іслам». Обидві моделі взаємовідносин базуються на
дихотомії «свій – чужий». Ці патерни знаходять своє відображення у мові двох етносів.
Загальні риси концептуалізації ісламу іспанським та французьким етносами у патерні «Європа – іслам» визначаються у контексті таких явищ та процесів, як ісламський
фундаменталізм, тенденція до ісламізації Європи та феномен євроісламу. Ісламський
фундаменталізм та намагання деяких мусульман обернути на іслам європейців провокують ксенофобські настрої з боку представників іспанського та французького етносів
по відношенню до мусульман. Ця форма ксенофобії отримала назву «ісламофобії». Ідея
страху, неприязні до ісламу вербалізується в іспанській і французькій мовах у лексичних
одиницях islamofobia та islamophobie. В той же час ворожість до ісламу засуджується
представниками іспанської та французької лінгвокультур (condamner l’islamophobie),
сприймається як хвороба (la islamofobia es “un virus” / malade d’islamophobie), з нею
необхідно боротися (quieren tener una sola voz y que se combata la islamofobia / lutte contre
l’islamophobie) шляхом прийняття відповідних законів (loi contre l’islamophobie, voter
des lois contre l’islamophobie, législation contre l’islamophobie), вона може бути скритою
(іslamophobie latente), вона постійно росте і тим викликає занепокоєння (la floreciente
islamofobia, la islamofobia se extiende / tendance profonde à l’islamophobie, montée de
l’islamophobie en France, préoccupation face à une islamophobie grandissante en Suisse),
її поширюють (nourrir l’islamophobie, fomente la islamofobia). Метафорично переосмислення страху до ісламу відбувається у наступному вислові: «Las pastillas del avecrem
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islamófobo están fabricadas hace tiempo» [14]. Ідея боязні перед ісламом посилюється через те, що в основі метафори лежить порівняння негативних настроїв по відношенню
до ісламу з брикетами курячого бульйону, які вже давно виробляють в Іспанії. Асоціація
ісламофобії з брикетами курячого бульйону базується на їх масовому виробництві, тобто
негативне ставлення до ісламу спостерігається вже давно (están fabricadas hace tiempo)
та має масовий, загальний характер.
Прагнення асимілювати мусульман до європейської спільноти та їх відмова і небажання це робити провокують негативне відношення, заперечення, страх по відношенню до ісламу. Як альтернатива ісламському фундаменталізму та ісламізації з одного
боку, та ісламофобії з іншого виникає філософсько-культурна концепція євроісламу.
Євроіслам представляє собою синтез власне ісламу та європейських світоглядних,
культурних, ціннісних принципів (euroislam, corriente renovadora del islam en Europa).
Це форма ісламу, яка існує на теренах Європи і протиставляється наявній в багатьох
європейських країнах (Іспанія та Франція – не виключення) ісламофобії та її проявам:
«Euroislam «versus» islamofobia» [14].
Ідея взаємовідносин Європи з ісламом передається у таких метафорах, як «Europa
recela de su cara islámica» [15], «Europa no parece sentirse a gusto con el islam» [16]. Вони
обидві були вжиті в контексті заборони побудови мінаретів у Швейцарії. Крізь призму
власного світобачення аналізуються події, які відбуваються поза межами Іспанії, в іншій європейській країні. В наведених вище метафорах Європа персоніфікується для
вираження відношення до ісламу з боку її населення. Перша метафора є соматичною і
передає відношення до ісламу через означення частини тіла (обличчя) як такої, що відноситься до ісламу. Так, Європа не вірить в своє ісламське обличчя, боїться його. Європа
сприймається як людина, частина тіла якої характеризується як та, що їй не властива
і як та, що їй не подобається. Другий метафоричний вислів характеризує дискомфорт,
який відчуває Європа по відношенню до ісламу, адже словосполучення sentirse a gusto
в іспанській мові означає відчувати себе затишно, зручно, природно і вживається для
характеристики стану людини.
Тож, власне європейський вектор взаємовідносин з ісламом і маркує спільні риси
(страх перед ісламом, бажання позбутися цього страху, прагнення асимілювати мусульман
до євроспільноти, поява нових концепцій взаємодії ісламу з Європою) в його концептуалізації іспанською та французькою спільнотами. В цьому випадку представники іспанського
та французького народів будуть виявляти себе як європейці у відношенні до ісламу.
Партикулярні риси концептуалізації ісламу двома спільнотами виявляються в першу
чергу у тому, що іспанський етнос має дуже тісні історичні зв’язки з ісламом: перебування мусульман на території країни протягом восьми століть зробило свій внесок у сучасне
ставлення до ісламу. З одного боку існує негативне сприйняття ісламу та його послідовників, в яких сучасні іспанці, проводячи паралель з історією, вбачають загарбників.
Зокрема це знайшло своє відображення у пареміологічному фонді іспанської мови, в
якому знаходимо чисельні прислів’я, які характеризують відношення до представників
ісламу – маврів: Moro viejo no puede ser buen cristiano; A más moro, más cristianos; No es
lo mismo decir: moros vienen, que verlos venir»; no hay moros en la costa. Досить цікавим в
контексті негативного відношення іспанців до мусульман є поява та активне вживання в
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іспанській мові синоніма до слова islamofobia – maurofobia / morofobia, що свідчить про
актуалізацію концептуальної ознаки «вороже сприйняття ісламу».
Іншою особливістю концептуалізації ісламу двома народами є провідна роль католицької релігії в Іспанії та лаїцизм у Франції, які будучи двома протилежними сутностями є тією базою для спільного негативного сприйняття ісламу з його релігійними приписами, догмами, традиціями. Саме тому у французькій лінгвокультурі існує проблема
співвідношення цих двох феноменів – ісламу та лаїцизму (le débat sur la laïcité et la place
de l’islam). У французькій лінгвокультурі іслам сприймається деякими представниками
як загроза світському життю та як опіум для молоді: «L’islam est-il une menace pour la
laïcité, un nouvel opium pour les jeunes des banlieues en mal de repères?» [17].
Таким чином, ми виділяємо наступні детермінанти процесу концептуалізації ісламу
іспанською та французькою спільнотами. По-перше, це природа самого ісламу, який постає як релігійно-філософсько-культурний феномен, що характеризується надетнічним
характером, носієм культури якого є ісламський суперетнос. Ісламський суперетнос та
кожен його конкретний представник визначається ісламською надетнічною культурою, є
її носієм, він сформований нею і в свою чергу ісламська культура є продуктом діяльності ісламського суперетносу, твориться його представниками. По-друге, концептуалізація
ісламу визначається природою іспанського та французького етносів, особливостями їх
етосу, менталітету, специфічним баченням світу, своєрідним світоглядом. По-третє, при
дослідженні концептуалізації ісламу має бути врахований історичний фактор, під яким
розуміються історичні зв’язки Іспанії і Франції з ісламом (арабське панування на Іберійському півострові протягом восьми століть, колонізація Іспанією та Францією країн
з ісламською домінантою тощо). По-четверте, одним із визначальних факторів концептуалізації ісламу іспанським та французьким етносами є сучасні соціально-політичні
та культурні процеси, а саме глобалізація та глокалізація, які детермінують особливості
діалогу (та конфлікту) двох народів з ісламом. Ці соціокультурні детермінанти визначають загальні та партикулярні риси концептуалізації ісламу іспанським та французьким
етносами на двох рівнях: глобальному та локальному. В рамках цих рівнів виокремлюються моделі взаємодії «Європа – іслам», в межах якої іспанці та французи постають
як європейці та моделі «іспанський етнос – іслам», «французький етнос – іслам», які
визначають партикулярні риси концептуалізації ісламу два етносами. Перераховані три
патерни вербалізуються в іспанській та французькій мовах.
Перспективи подальшого дослідження полягають у подальшій розробці проблеми
концептуалізації ісламу іспанським та французьким етносами, а саме у зосередженні
уваги на особливостях функціонування концепту Islam в іспанській та французькій лінгвокультурах, а також на системній організації структури досліджуваного концепту.
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Прагмасемантический потенциал приветствия
в белорусской и итальянской лингвокультурах
Стаття присвячена розгляду вітання в білоруській і італійській мовах з позиції теорії фатичної комунікації. Наводяться основні моделі привітання, що використовуються
в зіставлюваних лінгвокультурах, і аналізується їх потенціал виступати засобом встановлення психологічного контакту між комунікантами, враховуючи ступінь їхнього знайомства і соціальний статус.
Ключові слова: вітання, комунікативна поведінка, прагматика, семантика, соціальний статус, етноспецифічна характеристика, лінгвокультура, фатічна комунікація.
Статья посвящена рассмотрению приветствия в белорусском и итальянском языках с позиции теории фатической коммуникации. Приводятся основные модели приветствия, использующиеся в сопоставляемых лингвокультурах, и анализируется их
потенциал выступать средством установления психологического контакта между
коммуникантами, учитывая степень их знакомства и социальный статус.
Ключевые слова: приветствие, коммуникативное поведение, прагматика, семантика, социальный статус, этноспецифическая характеристика, лингвокультура, фатическая коммуникация.
The article deals with greetings in the Belarusian and Italian languages viewed as part of
phatic communication theory. The main models of greetings used in both cultures are provided.
The aim of the article is to analyze the potential of greetings to act as a means of establishing
psychological contact between interactants considering their social status and relations.
Key words: greeting, communicative behaviour, pragmatics, semantics, social status, ethnospecific characteristic, linguistic culture, phatic communication.
Приветствие, являясь неотъемлемым компонентом коммуникативного поведения
представителей той или иной лингвокультурной общности, обладает национальной
спецификой, знание которой необходимо не только для оптимизации общения, но и вовлечения в коммуникативные проблемы реального современного мира. Приобретение
подобных знаний строится на определенном лингвистическом фундаменте. Поэтому целью данной статьи является выявление прагматического и семантического потенциалов
речевого действия “приветствие” в белорусском и итальянском языках с позиции теорий
фатической и межкультурной коммуникации.
Традиционно речевые действия приветствия относятся к сфере этикета и характеризуются высокой степенью ритуализованности и клишированности. Как следствие, их
часто называют ритуальными клише [1: 120], речевыми формулами [2: 117] и пр. Обзор
дефиниций этого понятия показывает, что его трактовки носят не противоречивый характер, а взаимодополняющий. Так, в толковом словаре русского языка под редакцией
С.А. Кузнецова и в толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова под
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приветствием понимается обращение к кому-либо при встрече или расставании, выражающее дружелюбие, доброжелательство [3: 972; 4: 771]. В толковом словаре белорусского
литературного языка под редакцией М.Р. Судника приветствие – это “словы, рух, жэст,
звернутыя да каго-небудзь як знак добразычлiвасцi, дружалюбнасцi, добрага пажадання i
падобнае” [5: 509], то есть это слова, движения и жесты, обращенные к кому-либо в знак
благопожелания и дружелюбия. Аналогичную трактовку мы находим в этимологическом
словаре итальянского языка под редакцией М. Кортелаццо: “Salutare – rivolgere a qualcuno
che s’incontra o da cui ci si accomiata parole esprimenti deferenza, rispetto, amicizia e sim.” [6:
1107]. Иными словами, “поприветствовать” в итальянском языке означает обратиться к
кому – либо при встрече или расставании со словами почтения, уважения, дружелюбия и
так далее. Как видно из представленных определений, функционально-семантическими
признаками приветствия являются выражения благопожелания, радушия и приязни, использующиеся как на инициальной, так и на финитивной стадиях диалога.
Анализ материала позволил выявить следующие основные модели приветствия как
в белорусском, так и в итальянском языках: а) ритуальное клише; б) ритуальное клише +
обращение; в) ритуальное клише + вопрос о делах; г) ритуальное клише + комплимент;
д) ритуальное клише + вопрос с референцией к непосредственной ситуации общения.
Рассмотрим их подробнее.
а) Высококонвенциональным способом приветствия адресата в белорусском языке
является использование таких ритуальных клише, как прывiтанне, добры дзень, добры
вечар, здароỳ. С точки зрения семантической реализации, данные приветствия эксплицитно выражают благопожелание. Однако следует заметить, что наивными носителями языка
такие высказывания воспринимаются как десемантизированные клише, использование
которых обусловлено социальными нормами. Выбор приветствия адресантом зависит не
от семантики сообщаемого, а от степени дистанции между коммуникантами. Так, в соответствии с коммуникативными нормами прывiтанне и здароỳ типичны для общающихся
с равным социальным статусом, в то время как добры дзень и добры вечар используются в
ассиметричных ситуациях общения. Это означает, что в белорусской лингвокультуре ритуальные клише выполняют социально-дифференцирующую функцию.
В итальянском языке широко употребляются такие клише, как ciao ‘привет’, salve
‘привет’, buon giorno ‘добрый день”, buona sera ‘добрый вечер’. С точки зрения семантической реализации данные приветствия можно разделить на приветствия с имплицитно и эксплицитно выраженным значением. Так, имплицитные приветственные формулы
ciao и salve являются десемантизированными ритуальными клише. Этимологически ciao
обозначает ‘раб, слуга’, то есть значение данного приветствия можно интерпретировать
как “к Вашим услугам” или “Ваш покорный слуга”. Иными словами, в данном случае
установление контакта происходит посредством самоуничижения в пользу собеседника.
В глубинной семантике формулы приветствия salve заключается “пожелание здоровья”.
Семантика приветствий buon giorno, buona sera эксплицитно выражает “пожелание добра” с референцией к определенному времени суток. Таким образом, все рассматриваемые этикетные формулы, за исключением ciao, реализуют речевой акт благопожелания.
Традиционно ciao считается узуальным приветствием в неофициальной обстановке при
общении между людьми с равным социальным и коммуникативным статусом, в то время
как Salve, buon giorno и buona sera в соответствии с этикетом должны использоваться в
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официальных ситуациях либо в процессе речевого взаимодействия интерактантов с различным социальным статусом. Однако, по нашим наблюдениям, в реальных ситуациях
общения данные этикетные клише в равной степени используются как в симметричных,
так и в ассиметричных ситуациях общения, независимо от статуса коммуникантов, что,
на наш взгляд, является следствием идеологии демократизации, господствующей сегодня в западно-европейском обществе.
б) Модель ‘приветствие-клише + обращение’ на примере белорусского языка можно представить следующими высказываниями: Прывiтанне, шаноýная. Прывiтаннечка,
братка. Прывiтанне, дарагая. Прывiтанне, Ева. Как видно из примеров, в качестве
апеллятивов используются уменьшительно-ласкательные слова, имена собственные и
прилагательные, эксплицитно выражающие отношение говорящего к слушающему. Следует отметить, что такая модель применяется, в основном, в симметричных ситуациях
общения. Так, употребление прилагательных шаноýная и дарагая верифицирует доброжелательное отношение адресанта к адресату и демонстрирует его позитивный настрой
на дальнейшее общение. Использование в качестве обращения имени собственного слушающего персонифицирует ритуал и, следовательно, способствует сокращению межличностной дистанции между малознакомыми коммуникантами и укреплению уже существующего контакта между хорошо знакомыми. В ситуациях общения вышестоящего
с нижестоящим такая модель, по нашим наблюдениям, используется крайне редко, что
говорит о высокой степени формализованности и ригидности речевого общения между
коммуникантами с различным социальным статусом в белорусской культуре.
В итальянской лингвокультуре модель ‘речевое клише + обращение’ употребляется
намного чаще, чем в белорусской, и обладает большим контактоустанавливающим потенциалом. Так, в итальянском языковом сообществе при приветствии чаще, чем в белорусском, используются в качестве обращения имена собственные, что, как уже отмечалось,
способствует сокращению дистанции между общающимися и, как следствие, установлению психологического контакта. Широко употребительными являются обращениякомплименты, в семантике которых содержится понятие “красота”: Ciao, bello(a)/
belloccio(a)/ bellissima/ bellino(a)/ stupenda ‘Привет, красивый(ая)/ привлекательный(ая)/
прекрасная/ миленький(ая)/ потрясающая’ и так далее. Использование такой формулы
представляется этноспецифической характеристикой итальянской лингвокультуры, так
как обращения-комплименты широко применяются мужчинами как в отношении женщин, так и в отношении мужчин. Этот факт, вероятно, свидетельствует о том, что в итальянском обществе важным критерием оценки человека является его внешность, а красота выступает одной из базовых ценностей культуры.
Еще одним видом обращения, использующегося в данной модели приветствия являются прилагательные, эксплицирующие отношение говорящего к слушающему, например, Ciao, carо(a)! ‘Привет, дорогой(ая)!’ Ciao carissimо (a)! ‘Привет, дражайший(ая)!’
Заметим, что для итальянского приветствия характерно частое употребление в качестве
апеллятива прилагательных в превосходной степени. Отсюда можно заключить, что коммуникативное поведение представителей итальянской лингвокультуры более экспрессивно, чем белорусских интерактантов.
Этноспецифической особенностью итальянской лингвокультуры является употребление в формуле приветствия апеллятива, маркирующего профессионально-статусную
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принадлежность адресанта. Следует отметить, что такая формула используется только
в отношении лиц, имеющих высшее образование, например, Buon giorno, ingegnere/
avvocato ‘Добрый день, инженер/ адвокат’. Таким образом подчеркивается уважительное отношение к слушающему и эксплицируется социальная субординация. В белорусском языковом сообществе такой перлокутивный эффект достигается путем использования имени и отчества адресата в качестве обращения: Добры дзень, Паўліна
Данатаýна. Можно сделать вывод, что в итальянском приветствии данная модель выполняет социально-дифференцирующую функцию, в то время как в белорусском такую
функцию выполняют ритуальные клише, что было рассмотрено выше.
в) Модель ‘приветствие + вопрос о делах’ является высокопродуктивной с точки зрения способов ее вербализации как в белорусском, так и в итальянском коммуникативном
поведении. В белорусской лингвокультуре широко употребляются следующие приветствия: Прывiтанне. Як справы? – Прывiтанне. Як маешся? – Прывiтанне, як ты ёсць?–
Здароý. Як яно?– Прывiтанне. Як жыццё? Што новага? –Прывiтанне. Як настрой?
– Здароý. Як яно? Расказвай и другие. Такое приветствие представляет собой частично
десемантизированное высказывание, значение которого актуализируется только в определенном контексте. Так, в процессе общения незнакомых или малознакомых людей
стандартным ответом на данный вопрос является (усё) добра, то есть использование этой
модели выступает только как реализация стратегии вежливости. При встрече хорошо
знакомых людей и друзей представляется уместным развернутый ответ, предполагающий дальнейшую речевую интеракцию, например: Ды неяк не вельмi добра, стамiлася.
Таким образом, выбор адресатом ответа на поставленный вопрос зависит и от степени
дистанции между ним и говорящим, и от его настроя на общение. Следует отметить, что
в белорусской лингвокультуре такая модель встречается крайне редко, лишь в ситуации
общения вышестоящего с нижестоящим, в отличие от итальянской культуры.
В итальянской интеракции эта модель представлена следующими примерами: Ciao,
come stai? ‘Привет, как дела?’ Come va? ‘Как поживаешь?’ Come vanno le cose? ‘Как идут
дела?’ Com’è la vita? ‘Как жизнь?’ Tutto bene? ‘Все хорошо?’ Tutto a posto? ‘Все в порядке?’ Ciao, che dici? ‘Привет, что скажешь?’ Ciao, che si dice? ‘Привет, что говорят?’ и так
далее. Восприятие адресатом такого вопроса зависит от степени знакомства с адресантом
и его желания продолжить разговор. Так, в ситуации речевого взаимодействия малознакомых людей, а также в ассиметричной ситуации общения вопрос о делах не направлен
на получение фактуальной информации и провоцирует стандартный ответ, предусмотренный коммуникативными нормами: Sì, tutto a posto/ tutto bene ‘Да, все в порядке/ все
хорошо’. Такая модель используется между малознакомыми людьми или людьми, не настроенными на пролонгацию контакта. В условиях персональной и интимной дистанции
между интерактантами такой вопрос обычно предполагает более развернутый ответ, как
и в коммуникативном поведении носителей белорусского языка.
г) Модель ‘ритуальное клише + комплимент’ представлена в нашей картотеке следующими примерами: Прывiтанне, добра выглядаеш. – Прывiтанне. Цябе не пазнаць!
– Прывiтанне, я цябе не пазнала. Файна выглядаеш! – Прывiтанне. Як ты цудоýна выглядаеш! – Ciao, sei abbronzatissima! ‘Привет, ты “загорелейшая”!’ Ciao, bellissima. Sei sempre
piu’ bella. ‘Привет, красивейшая. Ты все красивее.’ Ciao, ti vedo in perfettа forma. ‘Привет,
ты в прекрасной форме.’ Ciao, oggi sei prоprio bella, stupenda. ‘Привет, сегодня ты действи124

тельно красива, потрясающая’ и так далее. Данная модель обладает высоким контактоустанавливающим потенциалом в обеих из сопоставляемых лингвокультур. Используя комплимент в приветствии, адресант акцентирует внимание на личности адресата, апеллируя
к его чувствам, с целью оказания на него положительного эмоционального воздействия.
Проанализировав образцы речи данной модели, мы можем заключить, что коммуникативное поведение представителей белорусской этнокультуры характеризуется
большей эмотивной сдержанностью и лаконичностью. Об этом свидетельствует частое
использование менее экспрессивных оценочных лексем добра, файна и имплицирование комплимента: цябе не пазнаць. Употребление более экспрессивных эмоциональнооценочных лексем, таких как цудоýна, происходит значительно реже. Для итальянской
лингвокультуры, напротив, характерно использование более экспрессивных лексем
(stupenda ‘потрясающая’, perfetta ‘прекрасная’), суперлативных форм (bellissima ‘красивейшая’, abbronzatissima ‘загорелейшая’), интенсификаторов (come ‘как’, sempre più
‘все более’, proprio ‘действительно’), а также повторение комплимента в пределах одной
реплики (ciao, ma come sei bella, sei bellissima ‘привет, ну какая же ты красивая, красивейшая’). Отмеченные различия позволяют прийти к выводу, что коммуникативное поведение итальянцев отличается большей экспрессивностью и эмотивностью, чем представителей белорусской лингвокультуры. Очевидно, что семантика таких комплиментов
не всегда соответствует их прагматическому значению. В этом случае, как отмечает
О.С. Солдатова, “эмоциональное состояние говорящего, как и высокая оценка действий,
качеств адресата может не соответствовать его подлинному чувству или мнению” [7:
13]. Использование таких форм, вероятно, можно объяснить тем, что итальянские коммуниканты, делая так называемый “коммуникативный подарок”, заверяют собеседника
в расположенности к нему, доброжелательности и симпатии. Благодаря гиперболизированной оценке определенных качеств адресата, адресант апеллирует к его чувствам с
целью создания положительной тональности общения, что способствует установлению
психологического контакта. Представители белорусской лингвокультуры делают акцент
не на чувства адресата, а на свои собственные мысли и чувства.
д) Модель ‘ритуальное клише + вопрос с референцией к непосредственной ситуации’, по нашему мнению, является наиболее эффективным способом инициации психологического контакта: Прывiтанне, не чакала пабачыць цябе тут. Куды спяшаешся?
– Добры вечар! Падабаецца вечарына? – Прывiтанне. Вельмi добрая вечарына. Надта
падабаецца музыка. – Здароý, ну i спякота. Калi гэта скончыцца? – Ciao, anche tu qua
questa sera? ‘Привет, ты тоже здесь сегодня вечером?’ – Ciao, ti stai divertendo? ‘Привет, тебе весело?’ – È una bella festa, vero? ‘Прекрасная вечеринка, не правда ли?’ и другие. Выбор этих формул приветствия обусловлен настроем адресанта на дальнейший
диалог и инициирует условия для его продолжения. Такой вопрос является стимулом,
предполагающим более развернутую реакцию, чем использование узуального клише.
Апеллируя к непосредственной ситуации общения и лично к адресанту как компоненту этой ситуации, говорящий уже на инициальной стадии обеспечивает сокращение
межличностной дистанции, благожелательный тон общения и, как следствие, установление психологического контакта между коммуникантами. Можно утверждать, что на
первый план выступает коннотативный компонент глубинной семантики сообщаемого,
а именно, позитивный настрой говорящего на общение, его дружеское расположение
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и симпатия к собеседнику. Экспликация сообщаемого происходит посредством “поверхностной” семантической структуры, выбор которой происходит в зависимости от коммуникативной ситуации. Например, на рабочем месте представляется естественной инициация беседы о работе, на улице – о погоде и так далее.
На основе приведенных выше примеров можно заключить, что выбор языковых
средств, используемых в модели “ритуальное клише + вопрос с референцией к непосредственной ситуации”, происходит по-разному в белорусском и итальянском языковых
коллективах. Так, в белорусской культуре основанием для выбора является степень знакомства между коммуникантами. Например, на вечеринке незнакомого человека приветствуют при помощи клише Добры вечар! и обращаются к нему на “Вы”. В итальянском
же языковом сообществе коммуникативное поведение собеседников обусловлено обстановкой. Так как вечеринка является неофициальным мероприятием, то к незнакомому
человеку обращаются на ‘ты’, используя клише Ciao.
Из всего сказанного выше можно заключить, что как в белорусской, так и в итальянской лингвокультурах, приветствие выполняет фатическую функцию гармонизации межличностных отношений, обеспечивая условия для инициации успешного коммуникативного сотрудничества. Установление психологического контакта происходит посредством
демонстрации уважения и симпатии к собеседнику, самоуничижения в его пользу и похвалы. Выбор языковых средств инициации контакта обусловлен такими прагматическими
факторами, как контекст ситуации, степень знакомства и социальный статус коммуникантов. Проведенный нами анализ позволяет также считать, что в итальянской лингвокультуре приветствие обладает более высоким контактоустанавливающим потенциалом как
следствие экспрессивности, эмотивности, гиперболизированной оценочности и многословия. Доминантными чертами инициации контакта в белорусской культуре являются эмоциональная сдержанность, лаконичность, формализованность и ригидность.
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ПРО ЧЕСЬКУ ФРАЗЕОЛОГІЮ З ҐЕНДЕРНИМ КОМПОНЕНТОМ
Стаття присвячена аналізу фразеологізмів з ґендерним компонентом в семантиці,
які з’явились в чеській мові в кінці ХХ – на початку ХХІ століття.
Ключові слова: ґендер, фразеологізм, семантика, маскулінність, фемінність.
Статья посвящена анализу фразеологизмов с гендерным компонентом семантики,
которые появились в чешском языке в конце ХХ – в начале ХХІ века.
Ключевые слова: гендер, фразеологизм, семантика, маскулинность, феминность.
The article is devoted the analysis of phraseological units with a gender component semantics which appeared in Czech at the end of XX – beginning of XXI centuries.
Key words: gender, phraseological, semantic, feminity, masculinity.
Ґендерна проблематика активно розробляється сучасною наукою1. Досить успішно
в цьому напрямі ведуться дослідження і в мовознавстві2. Чимало праць останнім часом
було присвячено ґендерності на лексичному і синтаксичному рівнях мови. Помітно менша увага приділялась вивченню під цим кутом фразеології. Причому в основному такі
дослідження проводились на англомовному матеріалі3, іноді в зіставленні з російською4,

За даними Харківського Центру гендерних досліджень, в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. гендерні
дослідження на території Білорусії Росії, Україні та у Казахстані проводились в політиці, економіці,
історії, філософії, медицині, біології, психології, культурології, юриспруденції, педагогіці, мистецтвознавстві, соціології тощо // http://www.gender.univer.kharkov.ua/diss.
2
Згідно Бази даних, створеної за матеріалами архівів Російської Державної Бібліотеки, протягом
1991 – 2008 рр. в Росії було захищено 37 докторських і 279 кандидатських дисертацій з гендерної
проблематики //http://www.rsl.ru.
3
Див., зокрема: Зыкова И.В. Гендерный компонент в структуре и семантике фразеологических
единиц современного английского языка. АКД. 10.02.04. – Московский государственный лингвистический университет, 2002; Васюк В.В. Концепт «женщина» в статике и динамике фразеологии
английского языка. АКД. 10.02.04. МГУ им. М.В.Ломоносова, 2002; Шишигина О.Ю. Объективация
концепта «женщина в английской фразеологии». АКД. 10.02.04. Барнаульский государственный педагогический университет, 2003.
4
Серед них : Артемова А.В. Эмотивно-оценочная объективация концепта «женщина» в семантике
фразеологических единиц: на материале английской и русской фразеологии. АДД. 10.02.20. – Пятигорск, 2000; Хакимова Г.Ш. Гендерный фактор в английских паремиях в сопоставлении с русским.
АКД. 10.02.04. Башкирский государственный университет, Уфа, 2003.
1
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іншою слов’янською5 або неслов’янською6 мовою. Особливо нечисленними у вітчизняній
ґендерній лінгвістиці є праці, де аналізуються фразеосистеми окремих слов’янських мов7.
Предметом опису в них виступають, як правило, найбільш традиційні базові фрагменти
національних фразеологічних корпусів. Тобто одиниці, що передаються з покоління в покоління, майже не змінюючись. Поза увагою дослідників в той же час залишається великий масив новітньої слов’янської фразеології. Зокрема вирази з ґендерним компонентом в
семантиці, які відображають зсуви в соціальних стереотипах, що сталися в кінці ХХ – на
початку ХХІ століття під впливом змін в політиці і економіці слов’янських країн.
Для з’ясування того, як згадані вище обставини позначилися на розвитку однієї з
найбільш консервативних підсистем мови – її фразеології, ми звернулись до словників
чеської мови посттоталітарного періоду [ 3; 4; 8]. Висновки, отримані нами при аналізі фразеологічного матеріалу, зокрема усталених іменних словосполучень з ґендерним
компонентом8, склали зміст даної статті.
З огляду на розбіжності, існуючі в трактуванні поняття ґендер у сучасній науці, зупинимось спочатку на вжитій нами термінології. Так, зокрема зазначимо, що термін ґендер ми використовуємо в значенні «соціальна стать», «соціальні та культурні аспекти
статі», тобто в тому ж самому, що і автор праці « Пол і ґендер: про розвиток мужності й
жіночості» (1968р.) американський психоаналітик Роберт Столлер. Ґендерними стереотипами називаємо «сформовані в межах певної культури соціальні стереотипи, які представляють собою спрощені схематизовані та стійкі образи представників обох статей
та їх статтєво-рольової поведінки», а ґендерною роллю – «набір зразків поведінки, що
у членів соціуму асоціюються з приналежністю особи до певної соціальної статі». Виходячи з цього, вважаємо маскулінність та фемінність двома базовими поняттями ґендеристики, які у формі нормативних узагальнених уявлень та установок визначають те,
якими мають бути чоловіки і жінки та чим їм належить займатись в певному суспільстві
в певну епоху [1: 138-143]. Принагідно зауважимо, що всі згадані тут поняття ми відносимо до соціальних (а не біологічних) категорій, регламентуючих вимоги суспільства до
чоловіків і жінок (до зовнішності, поведінки, особистих якостей, захоплень, інтересів,
професійних занять, освіти, спеціальності, міжособистісних стосунків тощо) з огляду на
їх соціальну стать. Незважаючи на те, що поведінка реальних чоловіків та жінок у соціумі іноді дещо відрізняється від існуючих у ньому поведінкових ґендерних стереотипів,
стереотипні уявлення про маскулінність та фемінність відіграють тим не менш важливу
роль у житті суспільства. У зв’язку із цим і набуває такого великого значення дослідження відображення ґендерності у фразеології.

Катушина Е.А. Гендерные аспекты фразеологии в массовой коммуникации. АКД. 10.02.19. –
Ижевск, 2003.
6
Магамедова М.М. Сопоставительное исследование гендерной лексики и фразеологии лезгинського и русского языка. АКД. 10.02.20. Махачкала, 2006.
7
Архангельська А.М. «Чоловік» у словянських мовах. – Рівно, 2007. – 447 с.
8
Іменними називатимемо в даному випадку словосполучення, що складаються з іменника в називному відмінку та залежних від нього поширювачів – прикметників, іменників в прямих та непрямих
відмінках.
5
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А тепер звернімося до конкретного матеріалу. Як показав аналіз новітніх чеських
фразеологізмів з погляду повноти передачі усталених нормативних уявлень та установок,
що мають безпосереднє відношення до соціальних і культурних аспектів статі, більшість
одиниць, якими останнім часом поповнилась чеська фразеологія, співвідносяться з маскулінним ґендерним стереотипом. Всупереч постійному зростанню в Чехії ролі жінок на
виробництві та в соціумі, підвищенню їхнього впливу на суспільне життя і розгортанню
жіночого руху фемінний стереотип у сучасній чеській фразеології залишається представленим вкрай слабо [9:6]. Збереження і в нових суспільно-політичних умовах у чеській
фразеології стійкого маскуліноцентризму у формі переважної репрезентації нею маскулінних характеристик, як видається на перший погляд, відображає постпатріархальний
характер сучасного чеського соціуму.
Ця помічена нами тенденція до асиметрії в репрезентації у фразеології маскулінних
і фемінних стереотипів знаходить своє вираження не лише на квантитативному, але й
на квалітативному рівні. Повною мірою це стосується і досліджуваної нами тут групи
іменних фразеологізмів. Стрижньові компоненти переважної частини цих чеських неофразеологізмів своєю семантикою пов’язані з т. зв. «великим соціумом» – позасімейним
суспільним простором, який в традиційній культурі вважається сферою реалізації переважно чоловічих інтересів. В функції стрижньових слів у таких виразах виступають назви представника соціуму чоловічої статі, суб’єкта певної дії чи якості та слова з інших
семантичних груп, використаних у функції вторинної номінації.
Серед новітніх іменних фемінних фразеологізмів нами не виявлено одиниць з назвами жінки як носія соціальної статі. Практично майже немає поміж них й словосполучень
із стрижневим компонентом – лексемою на позначення професії. Не з’явилось останнім
часом і нових фемінних виразів, де у такій функції використано, наприклад, зооніми.
Що стосується новітньої маскулінної фразеології, то цікаві спостереження відносно
пануючих в сучасному чеському суспільстві ґендерних стандартів дозволяє зробити вже
аналіз навіть самих тільки одиниць із стрижневим компонентом člověk в значенні «соціальний суб’єкт чоловічої статі». Таких виразів в словниках «постоксамитового» періоду
нами виявлено декілька: на позначення «чоловіка, що за будь-яких умов виявляє активність» – člověk pro každé počasí , дослівно «чоловік для будь-якої погоди», «надійного
чоловіка» – človek do nepohody, дослівно «чоловік для негоди/непогоди» та člověk do
nehody, дослівно «чоловік для нещасного випадку» [5:7]. Як свідчать тлумачні словники,
основним для člověk в чеській мові завжди було значення «lidský jedinec» – «представник
людського роду» безвідносно до статі [7:50]. З ним дане слово увійшло до складу біблеїзмів stvořit člověka k obrazu svému «створити людину досконалою» та (být) boží člověk
«бути доброю, невибагливою, дещо наївною людиною».
В значенні «представник людського роду» лексема člověk зустрічається і в усталених
виразах нерелігійного типу, дозволяючих охарактеризувати людину з погляду походження,
статусу, професії, стану здоров’я і психіки, моральних якостей, причому без зв’язку з її приналежністю до певної ґендерної групи. Маємо на увазі такі фразеологізми як: člověk z lidu
«виходець з народу», náš člověk «представник колективу, спільноти», prostý člověk «пересічна людина», malý člověk «звичайна людина; провінціал; малюк», člověk od pera «писар,
службовець; секретар, письменник, журналіст, публіцист», zlatý člověk «високоморальна,
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добросердечна людина», vyřizený člověk «людина зі слабким здоров’ям, в поганому
психічному стані» [6: 56]. В основному значенні для лексеми člověk «людина» вжито її
і в низці дієслівних фразеологізмів, пор.: vidět v někom člověka «бачити в комусь (рівну
собі) людину», hledat v někom člověka « помічати в іншому найкращі сторони його
людської вдачі».
Цікаво, що серед чеських фразеологізмів «дооксамитового» періоду нам зустрілось
лише одне словосполучення з лексемою člověk, вжитою у значенні «мужчина». До таких
зокрема відноситься вираз člověk na svém místě, дослівно «чоловік на своєму місті», яким
позначають «особу, високе суспільне становище якої пов’язане з її здібностями та відповідальним ставленням до обов’язків». Підставою для віднесення його до маскулінізмів стало
існування дієслівного фразеологізму být člověkem na svém místě з варіантом být mužem na
svém místě з семантикою «відповідати посаді за рівнем компетентності»; «добре влаштуватись в суспільстві». А також ще декількох виразів, побудованих за тією самою моделлю,
однак тільки з компонентом muž: být správným mužem na správném místě, být právým mužem
na právém místě, být správným mužem na právém místě, být právým mužem na správném místě
«цілковито відповідати посаді своїми якостями» [5: 117, 465].
Щоб розібратись, чому на початку ХХІ ст. в умовах відносної ґендерної рівноваги в
суспільстві у мовленні носіїв чеської мови з’явились маскуліноцентричні фразеологізми,
розглянемо культурно-історичні умови, в яких сформувався базовий фрагмент цієї національної фразеології. Для цього звернімо увагу на такий суттєвий для розуміння даної
ситуації факт як тривале домінування чоловіків у життєзабезпеченні, внаслідок чого сформувалось і закріпилось їх лідерство в усіх суспільних сферах, обумовлене певним рівнем
технологічного розвитку, воно вплинуло на формування маскуліноцентричного перекосу
в суспільстві в цілому. В таких умовах одним із завдань культури, як своєрідного гармонізатора соціуму стало пом’якшення тиску «маскулінного пресу» через збільшення ваги
загальнолюдських цінностей, тобто цінностей більш високого, ніж ґендерні, рівня. Наслідком цього стала поява в чеській мові численних фразеологічних одиниць з лексемою člověk
в значенні, не пов’язаному з приналежністю до певної статі.
Такою, вважаємо, ситуація залишалась приблизно до середини ХІХ ст., коли з приходом
жінок у сфери, досі традиційно закріплені переважно за чоловіками, ґендерний конфлікт
у суспільстві почав слабшати. Під впливом зростаючої соціальної активності «слабкої»
статі в суспільстві посилилось усвідомлення небажаності втрати чоловіками їхньої провідної ролі в позасімейному просторі, що викликало підвищення вимог до них як до членів
соціуму. Це відображає збільшення фразеологізмів із стрижньовим компонентом člověk в
значенні «особа чоловічої статі».
Соціальні зрушення тієї пори, що дали можливості жінкам здобувати освіту та професії, не позбавили, проте, суспільство від протистояння, викликаного природною ґендерною
нерівністю. Спроби досягти буквально сприйнятої міжстатевої рівності не принесли бажаних наслідків. Однак дозволили зрозуміти, що ігнорування соціумом об’єктивно існуючих
міжстатєвих відмінностей та боротьба за формальну ґендерну рівність самі по собі стають
дестабілізуючими факторами. Адже гармонійно організований соціум – це не суспільство
з формальною рівністю всіх у всьому. Відстоювання такої рівності в інтересах жіноцтва,
навіть в суспільстві, де воно зазнає соціального приниження, породжує інший тип ґендер130

ної нерівності. Оскільки не забезпечує усім рівних можливостей реалізувати себе відповідно до соціальної статі.
З огляду на це поява в чеській мові кінця ХХ ст. маскулінних фразеологізмів з компонентом člověk зі значенням «особа чоловічої статі» пояснюється, як нам видається, не
стільки традиційним для цього національного колективу маскуліноцентризмом, скільки
його здоровою реакцією на сучасні процеси у суспільстві. Зокрема на спрощене розуміння рівності між статями, притаманне вульгарному фемінізму. Наявність даних фразеологізмів показує, що чеське суспільство не підтримує цей спрощений підхід, сприймаючи
його як загрозу своїм традиційним цінностям, відповідно до яких кожна соціальна стать
виступає організуючим центром своєї частини суспільного простору. І має там відповідно більші можливості для самореалізації. Для жінок – у т.зв. малому соціумі, в сім’ї,
для чоловіків – за межами сім’ї, в професійній сфері. Саме з потреби зберегти базові
принципи побудови суспільства, в основі яких лежать природні особливості людини, і
виникли, на нашу думку, вищезгадані чеські фразеологізми, які підкреслюють необхідність збереження провідної ролі чоловіків у позасімейному соціумі.
Не менш красномовною є поява в чеській мові ще одного маскулінного за своїм характером фразеологізму běžec na dlhé tratě , дослівно «бігун на довгі дистанції», яким
позначають «чоловіків, що досягли успіхів завдяки своїй витривалості». Вираз цей з позитивною конотацією прийшов зі спортивної сфери, де є назвою марафонця. Причому
незважаючи на те, що у чеській мові є іменник běžkyně на позначення жінки «учасниці
змагань з бігу», аналогічного до вищезазначеного із маскулінативом běžec вислову немає. Як і не має ґендерної маркованості в усіх своїх значеннях: «бігти» , «брати участь»,
«працювати», «йти», «посуватися» та ін. дієслово běžet.
В сучасному чеському соціумі уявлення про виснажливу трудомістку роботу, яка раніш асоціювалась з участю у марафоні, поширилось на далекі від спорту види діяльності. Наприклад, на політику, внаслідок чого виник і здобув поширення в мовленні вираз
parlamentní maraton, дослівно «парламентський марафон».
Маскулінний характер вислову běžec na dlhé tratě придає не лише маскулінатив
běžec, вжитий в якості стрижньового компонента цього фразеологізму, але й інші елементи виразу. Зокрема лексема trať, значення якої («головна магістраль», «залізнична
колія», «авіалінія», «трамвайна лінія», «автобусний маршрут» і навіть «прокатний стан»)
асоціюються з важкою фізичною працею чоловіків. А також виразним маскулінним характером притаманним іншим виразам з trať, вживаним в чеській спортивній термінології, наприклад, běh na střední trati – «біг на середню (спринтерську) дистанцію». Тому
поширення в сучасному чеському мовленні виразу běžec na dlhé tratě є свідченням закріплення в суспільній свідомості уявлення про політику як суто чоловічу діяльність.
Окрему групу в новітніх маскулінних фразеологізмах утворюють вирази, з стрижньовими компонентами-маскулінативами práč, propírač, převlékač, що не зустрічаються
в чеській мові поза фразеологією. Так чехи називають осіб чоловічої статі, які порушують законодавчі та етичні суспільні норми: «використовують незаконні кошти», «змінюють заради власної вигоди переконання та членство в партії». Це фразеологізми práč
špinavých peněz «той, хто відмиває брудні гроші», přepírač špinavých peněz «той, хто неодноразово перемиває гроші» та převlékač kabátů , дослівно «той, хто перевдягає пальто»
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– про осіб, які часто змінюють свою партійну приналежність. Парадоксальним є те, що
ці маскулінативи утворено від дієслів, що мають зв’язок зі сферами, в яких більшою мірою виявляють себе жінки, пор.: prát «прати, мити, промивати», přepírat «наспіх прати,
прополіскувати, споліскувати», převlékat (se) «переодягати(ся), перевдягатися», та prát
prádlo прати білизну, prát brambory, salát мити картоплю, салат, převlékat si šaty «змінювати одяг», převlékat se do domácích šatů «переодягатись в домашній одяг». Негативне
ставлення до незаконних дій чоловіків в політиці та економіці, крім поданих вище, відображає ще низка близьких за семантикою фразеологізмів, побудованих за іншими моделями: prádelna špinavých peněz, praní špinavých penez, prát špinavé peníze, prát peníze,
přeprat špinavé peníze, čistírna špinavých pepněz, čistit špinavé peníze, čistění špinavých
peněz; přehodit kabátek, převlékání kabatů, převlékat kabát, převléknout dres, převléknout
kabát, převrátit kabát, obléknout čí dres, vyměnit dres.
Незважаючи на те, що переважна більшість чехів сьогодні живе в містах, в чеській
мові продовжують з’являтись фразеологізми із зоонімами kůň «кінь», pes «собака», brouk
«жук». Численні усталені вирази з цими стрижньовими компонентами, які з’явились в
попередні століття, дозволяють охарактеризувати людину з (її фізичний та психічний
стан, соціальний статус, поведінку), причому безвідносно до статі. Так, наприклад, запозичене словосполучення trojský kůň є номінацією особи, яку використовують в якості засобу обману або ускладення ситуації. За допомогою цілої низки власномовних одиниць
із лексемою kůň передаються такі якості як «велика фізична сила» ( silný/ mít silu jak
kůň), «витривалість» (vydržet / snést jako kůň) , «терплячість» (zkusit/ zkoušet jak kůň),
«працьовитість» (dřít jako kůň,potit jak kůň), особливості поведінки як «войовничість»
(bit/ mlátit kolem sebe jako splašený), «шумна рухливість» (dupat jak kůň).
Вирази із kůň, які з’явились в сфері бізнесу та політики в кінці ХХ – на початку ХХІ
ст. в мовленні урбанізованих носіїв чеської мови, bílý kůň «пограбований підприємець»;
«підприємець-підставна особа» та černý kůň «переможець в протистоянні завдяки силі» ,
на відміну від тих, що складають базову частини даної фразеології, мають виразний маскулінний характер. Відображають негативне ставлення суспільства до змін пріоритетів
в діяльності чоловіків. Зокрема реакцію на криміналізацію сфери бізнесу та активізацію
спроб вирішувати суспільно значимі питання силовим шляхом.
Характеристику поведінці людини незалежно від її ґендерної приналежності дають і
традиційні чеські фразеологізми із лексемою brouk «жук», наприклад: divný brouk «вередун», dělat jako brouk «робити щось дуже енергійно, терпляче». Новий вислів mrtvý
brouk, дослівно «мертвий жук», який вживають щодо представників чоловічої статі, які
ухиляються від вирішення проблем, виявляючи байдужість та бездіяльність, а також похідний від нього dělat mrtvého brouka говорить, на наш погляд, про гостру потребу в
чоловіках-лідерах, здатних в нових соціально-політичних умовах не забалакувати проблеми, а цілеспрямовано та активно діяти.
Доповнилась новими виразами hlídací pes та hlídací pes demokratie і група фразеологізмів з компонентом pes «собака». За допомогою одиниць, що увійшли до неї в попередні сторіччя, передається ціла низка різноманітних характеристик людини, непов’язаних
з її приналежністю до статі. Наприклад, нерівність у стосунках між людьми у сім’ї та
на виробництві, між керівником і його підлеглим, дорослим і дитиною. А ще між дво132

ма чоловіками, зв’язаними угодою чи спільною діяльністю. Такі фразеологізми стосуються суспільно значимих якостей людини, наприклад, відданості, пор.: být jak
velký pes někomu. Називають негативні фізіологічні та психологічні стати: «зголоднілість» ( být hladový jak pes «бути голодним як собака»), «знесиленість» ( být hubený/
vyzablý/ vychrtlý jak pes «бути худим/кістлявим/виснаженим як собака»), «втомленість»
( utahaný jak pes «бути замученим як собака»), «злостивість» ( být na někoho něco pes/
jak pes «накидатися на кого як (злий) собака »), «лайливість» (být vztelký jak pes), «байдужість» (oklepat se/ otřepat se /otřást se jak pes «обтруситися як собака»), «самотність»
( opuštěný jak pes «самотній як собака»).
Нове словосполучення hlídací pes demokratie народжено як відповідь на зміни в
житті, що сталися після оксамитової революції. Воно утворилось на основі вже існуючого в мовленні працівників охоронної служби hlídací pes «сторожовий собака» та
використовується щодо осіб, які контролюють демократичні зміни в суспільстві.
Свідченням маскуліноцентричного вектору сучасного чеського суспільного життя
є майже повна відсутність серед новітньої фразеології фемінних одиниць, номінуючих
жінку як носія соціального роду поза сімейним простором. Наявність лише одного такого виразу в кількох обстежених нами словниках фіксуючого типу, причому з яскраво
негативною конотацією, zahrávačka s ohnem, дослівно «жінка, яка грається/жартує з
вогнем», на позначення «представниць слабкої статі з нерозсудливою, легковажною
поведінкою» може розглядатися в даному разі як випадок, що тільки підтверджує правило своєю винятковістю.
Цікаво, що і в цьому випадку ґендерна маркованість розвинулась за відсутності її
у словосполучення zahrávat s ohnem «бути необережним з вогнем», на базі якого воно
виникло. Додамо до цього, що всі раніш існуючі в чеській мові усталені словосполучення із zahrávat : zahrávat si se zdravím «легковажити здоров’ям», zahrávat se s láskou
«бути легковажним в коханні», виражали негативне ставлення до проявів нерозважливої, невиправдано ризикованої поведінки людини незалежно від її статі.
Створюється враження, що так само жодної ґендерної маркованості не має і дієслово zahrávat. Проте це не зовсім так. Тлумачні словники чеської мови зафіксували
у нього випадки маскулінної маркованості [7:537]. Зокрема в термінології тих видів
спорту, якими займаються переважно чоловіки (бокс, футбол та под.) . Маємо на увазі
такі значення цього слова як: «завдавати удару», «посилати м’яч у ворота» – zahrávat
míč do branky, вибивати м’яч в аут» – zahrávat míč do autu, «відпасовувати м’яч » –
zahrávat směr míči při hře [10:602].
Заради об’єктивності змальованої нами картини, зауважимо, що свою маскулінну заангажованість дієслово zahrávat виявляє не завжди. Так, словники не відзначають жодних ґендерних обмежень при його використанні в термінології тенісу, шахів
( zahrávat si s kým šachy, tenis «грати з кимось в шахи, теніс»), колективних ігор
(zahrávat si na schovánou «грати у схованки», zahrávat si na vojáky «погратися в солдати»), у мистецтві (zahrát valčík «зіграти вальс», zahrát hlavní roli «виконати головну
роль» , zahrát na klavír «грати на роялі»).
З огляду на невикористання в чеській мові дієслова zahrávat в якості фемінатива та
на відсутність парного маскулінатива (іменника чоловічого роду) до слова zahrávačka,
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його вживання в якості суб’єкта дії9 нам видається в даному разі невипадковим. І навіть
якоюсь мірою симптоматичним. Оскільки, з одного боку, засвідчує стійку маскуліноцентричність ґендерних орієнтирів чеського суспільства, а з іншого, говорить про подальше
посилення конкуренції між суспільними стандартами. Тими, що визначали поведінку
жінок в даному соціумі до середини ХІХ ст., та тими, що актуалізувались і почали поширюватись в ньому пізніше під впливом емансипації [2,192]. А отже, про нове загострення
конфлікту між старими і новими ґендерними стереотипами кінці ХХ – на початку ХХІ
ст., викликане дрейфом суспільних стереотипів взагалі.
Зсувами в ґендерних стереотипах у чеському суспільстві та гострою реакцію на це
зумовлена поява ще одного фемінного фразеологізму bilé maso , дослівно «біле м'ясо».
Ним чехи позначають «жінок легкої поведінки». Стрижневим компонентом тут виступає одиниця на позначення неживого, яку використовують в значеннях: 1. «тіло мертвої
тварини» (hovězí, vepřové, telecí, skopové maso «яловичина, свинина, телятина, баранина»); 2. «м’ясний продукт певної якості» (libové, tlusté maso «пісне, жирне м‘ясо») або
«певним чином приготовлений» (uzené, dusení maso «копчене, тушковане м’ясо»). Згідно
Словника чеської фразеології та ідіоматики» [66:168 ], вираз bilé maso до 80-х років
ХХ ст. чехами використовувався виключно як назва елітного продукта харчування –
ніжного м’яса молодих тварин для страв з витонченими смаковими якостями. Внаслідок процесів, що проходили після оксамитової революції, на основі вже існуючого словосполучення bílé maso виник новий фразеологізм з негативною конотацією. Гострота
соціального конфлікту в чеському соціумі, якому завжди було притаманне тяжіння до
сімейних цінностей, викликала до життя ще один подібний вираз obchod s bílým masem,
що поширилось у значенні «нелегальна проституція».
Аналіз неофразеологізмів кінця ХХ – початку ХХІ ст. із ґендерним компонентом семантики під кутом їх співвіднесеності з двома частинами суспільного простору – великим і малим соціумом, показав свою ефективність. Він дозволив нам помітити дві базові
тенденції, характерні для даного національного колективу, що чітко простежуються і у
мові. Зокрема в її фразеології.
По-перше, тенденцію до маскуліноцентризму, яка знаходить своє вираження переважно в позасімейному просторі та виявляє себе в поповненні сучасної чеської мови
здебільшого усталеними виразами-мускулінізмами.
По-друге, тенденцію до феміноцентризму, яка виявляє себе значною мірою в сімейному просторі та реалізується в мові через поповнення її виразами-фемінативами в межах цього простору.
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В історії національної художньої словесності є письменники, творчість яких найбільш рельєфно віддзеркалює сучасність, виразно відбиває культурно-естетичні домінанти часу і водночас репрезентує власний, неповторний світ художньої свідомості. Без
них не можна говорити про цілісний мовно-літературний процес, про історію української
літературної мови, а відтак – і про інтелектуальний розвиток українського художнього
слова. До авторів такого творчого потенціалу належить Ю. Яновський, про що влучно зауважує В. Русанівський, аналізуючи проблему періодизації історії української літературної мови: «у 20-ті роки зароджується проза романтична. Найпомітнішим творцем цього
напрямку був виходець із «Гарту» Ю. Яновський» [1: 336].
Відтак, проблему дослідження мовотворчості етапного, як на нашу думку письменника в українському історико-культурному дискурсі не могли оминути вчені Київської історико-філологічної школи. Науковий пошук дослідників, ґрунтуючись на
теоретичних здобутках попередників, визначив водночас перспективність аналізу
художнього слова в цілому.
Важливим і продуктивним у цьому аспекті методології філологічного аналізу є розуміння дослідницької ситуації, за якої часто найбільш продуктивним виявляється синтетичний підхід до мовотворчості майстра слова. Тобто в аналізі лінгвістичні та літературознавчі підходи не протиставляються, а доповнюють специфіку фахових методологій,
окреслюючи водночас коло спільних для розуміння культурологічних, філософських,
психологічних та інших характеристик тексту – власне той напрямок, який характеризує діяльність учених-філологів київського осередку. Однак не варто розглядати ідеї,
народжені в колі Київської історико-філологічної школи, тільки як явище національне:
логічнішим є врахування європейських і ширше – світових тенденцій, визначальних у
дослідженні питань взаємозв’язку мови й мислення, що актуалізується при з’ясуванні
природи авторського художнього тексту як вербалізованого естетичного феномену.
Коли досліджують стилістичні можливості мови, або, в іншому формулюванні, загальнотеоретичні питання художньої мови як моделі світу, то часто вживають поняття
«мистецтво слова». Деякі вчені, як відомо, взагалі пов’язували і фольклорні твори, сценічну, декламаційну мову з мистецтвом слова. Зокрема, Д. Овсянико-Куликовський наголошував на філософсько-лінгвістичному вченні про слово як першооснові всіх мистецтв
[2: 343]. Названий підхід характерний для численних розвідок як у галузі теорії та філософії мови (В. фон Гумбольдт, Ґ.-Ґ. Ґадамер, О. Потебня, Б. Рассел, Р. Ротрі, Г. Рамішвілі,
Ю. Степанов, Г. Шпет, ідеї яких активно продовжують у сучасній україністиці Ф. Бацевич, Л. Лисиченко, І. Фізер, К. Чехович, Л. Шевченко та ін.), так і для мовознавчих
праць, у яких науково інтерпретуються функції слова в художньому тексті (М. Бахтін,
В. Виноградов, Г. Винокур, В. Григор’єв, і пізніше – С. Єрмоленко, Т. Панько, М. Пилинський, В. Русанівський та ін.). Зрозуміло, слову, мові властива соціально-естетична
активність, звідки й поширена в сучасній лінгвістиці теза про синкретичний характер
художніх текстів, які завжди містять у собі естетичну оцінку висловлюваного. Відповідно, у мовознавстві дістають методологічного й логічного обґрунтування підходи, що їх
формулюють як можливий синкретизм (виділ. нами – Л.Д.) в лінгвістичному аналізі,
або як необхідність урахування екстра- й інтралінгвального (А. Вежбицька, Т. Винокур,
Г. Вокальчук, М. Кожина, Л. Ставицька та ін.).
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З іншого боку, в науковій літературі вже традиційною є тенденція до ототожнення текстових і семантико-стилістичних (функціонально-стилістичних) категорій [3: 496], зокрема,
подібні ідеї розгортаються у працях Н. Арутюнової, О. Воробйової, І. Колегаєвої, Т. Радзієвської, Л. Славгородської, З. Тураєвої та ін. (у свою чергу, це стало поштовхом до виокремлення комунікативно-прагматичного напрямку лінгвістики тексту). Показовим із цього погляду
є запропонований Н. Слухай (дослідниця розгортає ідеї саме Київської історико-філологічної
школи) лінгвопрагматичний підхід до аналізу художнього тексту [4].
Така неоднозначна лінгвотеоретична ситуація певною мірою ускладнює системність
та структурованість аналізу мовотворчості письменника. Наголосимо також на вагомій
ролі в розвитку методів аналізу тексту комунікативної лінгвістики, внаслідок чого інколи
виникає термінологічна неоднозначність (йдеться про терміни стиль, жанр та ін.), які
кожен дослідник інтерпретує відповідно до поставлених завдань.
Постать і тексти Ю. Яновського завжди приваблювали гуманітаріїв інтелігентністю
й довершеною майстерністю. Зокрема, в національній філології численними є літературознавчі праці, присвячені дослідженню різних аспектів творчості Ю. Яновського.
Серед них насамперед виділяються дослідження творчості Ю. Яновського в контексті
розвитку історії української словесної культури (В. Агеєвої, М. Бажана, О. Білецького,
К. Волинського, М. Гнатюк, О. Гончара, Є. Гуцала, В. Дроб’язка, Г. Донця, Г. Зленка,
Л. Кавун, О. Килимника, Г. Клочека, Ю. Коваліва, Г. Костюка, Н. Кузякіної, Ю. Лавріненка, Є Маланюка, Ю. Мартича, Т. Масенко, І. Мягкого, М. Наєнка, А. Ніковського, В. Панченка, М. Пархоменка, П. Пилиповича, В. Підмогильного, Я. Савченка, І. Семенчука,
Ю. Смолича, Л. Старинкевич, А. Тростянецького, Ф. Якубовського, Б. Якубського та
ін). Зустрічаємо й поодинокі монографічні описи художньої особистості Ю. Яновського
(О. Бабишкін, І. Білодід, М. Гнатюк, О. Килимник, І. Семенчук та ін.). Масштабність посилань свідчить про особливе зацікавлення постаттю Ю. Яновського науковцями Київської історико-філологічної школи (означене поняття вживається нами в широкому розумінні, коли до угрупування зараховують учених, у працях яких творчо опрацьовані ідеї,
заявлені Київською філологічною школою). Усі дослідження, як уже сказано, є різними
за проблематикою: знаходимо навіть діаметрально протилежні думки щодо творчого доробку Ю. Яновського, однак і досі залишається незаповненою лакуна щодо системного
аналізу мовної особистості письменника.
Показовою серед філологічних праць нового часу є монографія М. Гнатюк – сучасної дослідниці, яка веде активний літературознавчий пошук в Київському університеті. М. Гнатюк звертає передусім увагу на «істинність» прочитання авторського тексту
Ю. Яновського, розгортаючи аргументацію в дискурс літературознавчого характеру [5].
Залишається поза ґрунтовним описом актуальна щодо мовознавчої перспективи аналізу художнього тексту лінгвістична мотивація його цілісності [6], коли перспективність
історико-стилістичних методик у прочитанні «первинного» тексту письменника, розуміння його творчих інтенцій визначаються дослідницьким потенціалом філолога. Зокрема, саме мовностильова авторська домінанта, її системність дає аргументований фактаж
для доведення приналежності аналізованого тексту визначеній історико-літературній
постаті, розумінню її особливого місця в словесній культурі народу. Доказовими видаються наукові розвідки, спрямовані на ідентифікацію авторства художнього тексту, його
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естетичних домінант, які, в свою чергу, послуговуються методами доведення системного
добору мовних засобів [6; 7; 8; 9; 10].
У ситуації, коли ми звертаємося до мовознавчого аналізу творчості Ю. Яновського,
дослідницькі реалї виглядають не завжди оптимістично. Звичайно, в жодному разі не доводиться говорити про відсутність фахового інтересу лінгвістів до згаданої постаті. Зокрема, активно працювали над проблемою мовотворчості одеські лінгвісти. При Одеському університеті навіть сформувалася група науковців (А. Романченко, Н. Хрустик,
О. Бондар, М. Пащенко та ін.), яких всерйоз цікавила проблема мовотворчості Ю. Яновського, і, як результат творчої співпраці науковців, маємо збірник наукових розвідок
«Мова та стиль творів І.О. Буніна, М.Г. Куліша, Ю.І. Яновського» [11].
Таким чином, проза Ю. Яновського неодноразово ставала об’єктом філологічного, зокрема лінгвістичного аналізу, хоча вчені й обмежувалися частковою проблематикою, не завжди
приділяючи увагу цілісному дослідженню мовної особистості письменника. В опрацюванні мови художнього тексту названого автора фундаментальною працею і досі залишається
«Мова і стиль роману «Вершники» І. Білодіда [12; 13]. Зауважимо проте, що з погляду зміни світоглядних, художньо-естетичних і лінгвістичних парадигм можемо віднайти в монографії ряд суперечливих тверджень. Так, І. Білодід досить ґрунтовно аналізує стилістичні
функції метафор і порівнянь, синтаксис, лексику роману «Вершники» Ю. Яновського не в
координатах мовноестетичної цілісності авторського тексту (зумовленостей, залежностей і
вербалізованих констант художньої свідомості), а як «свідчення ідейно-художньої зрілості
Ю. Яновського» [12: 118]. Тобто, пропонується ідеологічна екстралінгвальна мотивація для
ідіостилістичних авторських характеристик художнього слова.
Аналізуючи внесок лінгвістів Київської філологічно школи у розвиток досліджень, присвячених творчому доробку Ю. Яновського, не можна не згадати В. Русанівського, за словами якого неоромантик був «найбільшим естетом» ХХ ст. [1: 224], а тому логічною й цілком
виваженою є пропозиція академіка детального огляду мовотворчості письменника у нормативному курсі, розрахованому на філологів, – «Історія української літературної мови».
Лише в останні десятиріччя в філології виявився поглиблений інтерес до ранньої
творчості Ю. Яновського: зокрема, йдеться про постановку В. Агеєвою питання щодо
«романного експерименту» «Майстра корабля» [14: 341]. Рання творчість письменника
береться до уваги і в монографії Г. Шотової-Ніколенко «Онімний простір романів Юрія
Яновського» (до речі, дослідження цікаво інтерпретує ономастичні ідеї Одеської філологічної школи) [15] та ін., де дослідницький інтерес зосереджено на стилістичному описі
та відповідно аналізі власних назв у мовотворчості Ю. Яновського.
Науковим пошуком «у найкращих традиціях» київського осередку філологів позначений інтерес до мовотворчості Ю. Яновського: М. Карпенко, яка не раз підкреслювала у приватних розмовах зацікавлення творчим доробком названого автора. Дослідниця розглядає особливості творчого письма Ю. Яновського в контексті думок про те, що
«узагальнено-символічне слововживання не зникає, а отримує нові функції, залишаючись формою вираження художніх задумів письменника» [16: 83]. Кілька років тому на
одному з круглих столів конференції «Мова і культура» М. Карпенко сформулювала цікавий лінгвістичний підхід щодо особливостей метатексту Ю. Яновського. Дослідниця
зосередила увагу на аналізі мовного символу Київ в ідіостилі неоромантика, що значною
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мірою вплинуло на дослідницький вектор лінгвістичних пошуків університетських науковців, зокрема щодо спроби реконструкції авторської свідомості в системі мовосимволів ідіостилю Ю. Яновського.
Таким чином, за умови, коли творчість Ю. Яновського неодноразово була об’єктом
мовознавчих досліджень, кожна з проаналізованих праць у певний спосіб вплинула на
перспективу сьогоднішніх і майбутніх лінгвістичних студій. Зокрема, саме в середовищі
київських учених було розвинуто відому тезу про доцільність аналізу авторського художнього світу в зумовленості екстра- й інтралінгвальних мотивацій, актуалізовано увагу до
контексту, в якому відбувається еволюція культурної свідомості українців. Це дозволило
увиразнити обґрунтування новітньої методології аналізу художнього тексту: домінантними, в такому разі, є синергетичні підходи, коли увага дослідника в поясненні мовних
явищ зосереджена не тільки на лінгвістичній, але й на смисловій, змістовій площині
тексту, комунікативному «зануренні» в текст, пізнанні природи естетичних універсалій
мовотворчості одного з кращих письменників ХХ ст.
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МЕТАФОРИЧНОСТЬ ТЕРМИНОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ЭКОНОМИКИ
Статтю присвячено дослідженню метафоричних термінів німецької мови економіки з точки зору когнітивної лінгвістики. На основі аналізу економічних термінів виділяються ключові метафоричні моделі німецької мови економіки.
Ключові слова: фахова мова економіки, економічний термін, концептуальна метафора, метафорична модель.
Статья посвящена рассмотрению метафорических терминов немецкого языка экономики с точки зрения когнитивной лингвистики. На основе анализа экономических терминов выделяются ключевые метафорические модели немецкого языка экономики.
Ключевые слова: специальный язык экономики, экономический термин, концептуальная метафора, метафорическая модель.
The article deals with metaphorical terms of the German language of economy from the
viewpoint of the cognitive linguistics. Economic terms are analyzed and the key metaphorical
models of the German language of economy are distinguished.
Key words: language of economy, economic terms, conceptual metaphor, metaphorical model.
В традиционной лингвистике распространенной является точка зрения о неуместности употребления метафор в языках для специальных целей. В немецкой лингвистической литературе встречается даже такое понятие, как «�������������������������������
Metapherntabu������������������
», т. е. табу, запрет на употребление метафор в специальных языках [1: 67]. В поддержку данной точки
зрения приводятся различные аргументы, наиболее распространенным среди которых
является воззрение на метафору как иррациональное, образное средство языка. Специальные языки, в свою очередь, характеризуются точностью, рациональностью. Кроме
того, значение метафоры чаще всего обусловлено контекстом. Неверная интерпретация
значения метафоры может привести к ошибочному пониманию изложенной в специальном тексте информации.
© Строганова Г.А., 2011
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Однако традиционному воззрению противоречат эмпирические данные, которые показывают, что употребление метафор характерно и для специальных языков. По мнению
немецкого лингвиста T. Roelcke, употребление метафор в языках для специальных целей
является не исключением, а напротив – достаточно частым явлением [1: 68]. Более того,
метафора специальным языкам просто необходима, поскольку она является «орудием
мышления и формой научной мысли» [2: 68].
Интерес к изучению метафоры в специальных языках возрастает во второй половине
XX века, что связано с «увеличением ее присутствия в различных видах текстов, начиная
с поэтической речи и публицистики и кончая языками разных отраслей научного знания»
[3: 6]. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, акт метафорического творчества лежит в основе многих семантических процессов, в том числе и в основе развития систем терминологии [3: 9].
Таким образом, появляются исследования метафоры в различных терминологических системах. При этом метафора рассматривается не как образное средство языка, а прежде всего как
ментальная операция, как один из основных способов познания окружающего мира.
Данная статья представляет собой попытку проанализировать метафорические
термины немецкого языка экономики с точки зрения когнитивной лингвистики и выделить ключевые метафорические модели, которые стали основой для образования
этих терминов. Основным материалом исследование послужили статьи из немецких
экономических словарей [4; 5; 6].
Метафоризация общеупотребительной лексики является одним из наиболее распространенных способов образования терминов за счет внутренних ресурсов языка [7: 107].
Ярким примером употребления метафорических терминов в немецком языке экономики являются такие слова, как Bulle («бык»; биржевик, играющий на повышение), Bär
(«медведь»; биржевик, играющий на понижение), Geldstrom (денежный поток), ��������
Kapitalfluss (поток капитала), Finanzspritze (финансовое вливание), Marktbelebung (оживление
конъюнктуры рынка) и др. Метафоричность данных терминов не вызывает сомнений,
поскольку изначально слова Fluss, Strom, Spritze, Belebung, Bulle, Bär к экономической
сфере не имели отношения.
В немецком языке экономики можно выделить следующие концептуальные сферы, которые оказались наиболее продуктивными источниками образования терминовметафор: �������������������������������������������������������
WASSER�������������������������������������������������
(ВОДА), ����������������������������������������
BEWEGUNG��������������������������������
(ДВИЖЕНИЕ), BER����������������
�������������������
G���������������
STEIGEN��������
(АЛЬПИНИЗМ), PFLANZE (РАСТЕНИЕ), LEBEWESEN (ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ), PAZIENT
(ПАЦИЕНТ), FAMILIE (СЕМЬЯ), MECHANISMUS (МЕХАНИЗМ).
Наиболее популярной в терминологии немецкого языка экономики является метафорическая модель «��������������������������������������������������������
GELD����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
ALS������������������������������������������������
�����������������������������������������������
WASSER�����������������������������������������
» («ДЕНЬГИ – ЭТО ВОДА»). Данная концептуальная метафора реализуется в следующих примерах:
der Geldstrоm – денежный поток;
der Geldkreislauf – денежное обращение;
die Einnahmequelle / Geldquelle / Steuerquelle – источник дохода / источник денег /
источник оплаты налогов;
finanzielle Quelle erscließen – открыть новые финансовые источники;
der Kapitalfluss – движение, поток капитала;
der Rückfluss des Kapitals – обратный приток капитала;
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der Investitionsrückfluss – рентабельность капиталовложений;
der Abfluss von Kapital – утечка капитала;
der Geldabfluss – отток денег;
der Abfluss liquider Mittel – утечка ликвидных средств;
der Geldzufluss – приток денег;
flüssig – свободный, ликвидный;
flüssiges Geld – свободные (наличные) деньги;
liquid – ликвидный;
liquide Mittel – ликвидные средства;
die Finanzspritze – финансовая «инъекция», финансовое вливание;
die Kapitalspritze – вливание капитала;
einfrieren – замораживать;
Gehälter / Preise einfrieren – заморозить зарплату / цены [4; 5; 6].
Не менее важной для языка экономики является пространственно-ориентационная
концептуальная метафора «WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG ALS BEWEGUNG»
(«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ»), которая, как правило, употребляется при описании изменения уровня цен, валютных курсов, процентных ставок, а также при описании общих тенденций экономического развития. Данная модель
представлена метафорами как горизонтального, так и вертикального движения, и реализуется в следующих терминах:
«WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG ALS HORIZONTALBEWEGUNG» («ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ЭТО ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ»):
der Kursrückgang – падение курса;
die Kapitalflucht – утечка, отток капитала [4; 5; 6].
«WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG ALS VERTIKALBEWEGUNG» («ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ЭТО ВЕРТИКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ»):
der Abschwung – спад, падение конъюнктуры;
der Aufschwung der Wirtschaft – расцвет, подъем экономики;
fallender Kurs – падающий, понижающийся курс;
die Preissenkung / Steuersenkung / Zinssenkung – снижение цен / налогов / понижение
процентной ставки;
die Kurse springen nach oben / unten – курс подскочил вверх / вниз;
die Talfahrt – резкий спад экономики [4; 5; 6].
В рамках данной модели можно выделить группу терминов-метафор, источником образования которых оказалась концептуальная сфера «BERGSTEIGEN» («АЛЬПИНИЗМ»):
die Talfahrt – резкий спад экономики;
die Talsohle der Konjunktur – самая низкая точка кривой развития конъюнктуры;
die Kurse klettern – курсы повышаются;
die Preise steigen – цены растут;
der Gewinnanstieg / der Gewinnabstieg – увеличение / уменьшение прибыли;
der Kurssturz / der Kursanstieg – резкое падение курсов / повышение курса;
der Preissturz – резкое падение цен;
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der Engpass – дефицит, нехватка;
finanzieller Engpass – недостаток финансовых средств [4; 5; 6].
Кроме выше приведенных примеров пространственно-ориентационных метафор для
описаний тенденций экономического развития часто употребляются термины, образованные на основе метафорической модели «WIRTSCHAFT ALS PFLANZE» («ЭКОНОМИКА – ЭТО РАСТЕНИЕ»):
das Wirtschaftswachstum – экономический рост;
der Ertragszuwachs – увеличение доходов;
die Produktreifung – достижение зрелости продукта;
die Reifezeit – фаза зрелости (товара);
der Produktionszweig – отрасль производства [4; 5; 6].
Значительная часть экономических терминов немецкого языка образована вследствие персонификации. Метафорическая модель «WIRTSCHAFT ALS LEBEWESEN»
(«ЭКОНОМИКА – ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ») лежит в основе следующих экономических терминов:
schleichende Inflation – ползучая (скрытая) инфляция;
die Depression – (экономическая) депрессия; застой в экономике;
die Produktlebensdauer – продолжительность существования товара;
der Produktlebenszyklus – жизненный цикл продукта [4; 5; 6].
Как частный вид метафор персонификации выступает метафорическая модель
«WIRTSCHAFT ALS PAZIENT» («ЭКОНОМИКА – ЭТО ПАЦИЕНТ»):
wirtschaftliche Erholung – экономический подъем;
die Gesundung des Unternehmen – оздоровление предприятия;
wirtschaftliche Gesundung – оздоровление экономики;
die Marktbelebung / die Konjunkturbelebung – оживление конъюнктуры рынка;
die Nachfrage beleben – стимулировать спрос;
sanieren – санировать, оздоровлять;
Sanierung maroder Unternehmen – оздоровление экономически слабых предприятий;
die Sanierungsmaßnahme – мероприятие по оздоровлению, санации;
die Finanzspritze – финансовая «инъекция», финансовое вливание [4; 5; 6].
В немецком языке экономики можно выделить небольшую группу терминовметафор, образованных в результате метафорического переосмысления концептуальной
сферы «FAMILIE» («СЕМЬЯ»):
das Mutterunternehmen – материнская компания;
das Tochterunternehmen / das Tochterbetrieb – дочернее предприятие;
die Tochtergesellschaft – дочерняя компания;
die Konzerntochter – дочерняя фирма концерна;
die Schwesterorganisation – филиал, «сестринская» компания;
die Produktfamilie – ассортиментная группа [4; 5; 6].
Большинство терминов этой группы употребляется для обозначения типов предприятий. Их отнесенность к концептуальной сфере «FAMILIE» («СЕМЬЯ») помогает
установить иерархическую организацию предприятий и определить тип деловых отношений между ними.
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В основе части терминов немецкого языка экономики лежит концептуальная метафора «WIRTSCHAFT ALS MECHANISMUS» («ЭКОНОМИКА – ЭТО МЕХАНИЗМ»):
die Ankurbelung – оживление (экономики), стимулирование;
die Konjunktur / den Handel ankurbeln – оживлять конъюнктуру / стимулировать
торговлю;
die Kreditklemme / die Finanzklemme – ограничение кредита / финансовые ограничения;
die Schuldenbremse – ограничение госдолга [4; 5; 6].
Менее продуктивными для образования немецких экономических терминов оказались следующие сферы-источники метафоризации: «WETTER»/«ПОГОДА» (Abflauen
der Börsenkurse – падение биржевых курсов; die Flaute – экономический застой; die
Absatzflaute – перебой в сбыте [4]); «MUSIK»/«МУЗЫКА» (der Akkordlohn – сдельная
зарплата; im Akkord arbeiten – работать сдельно; die Reprise – повышение курса после
внезапного падения [4]).
Как показало исследование, в основе терминов немецкого языка экономики может
лежать концептуальная метафора. Образование экономических терминов вследствие
метафоризации общеупотребительной лексики имеет не случайный, а систематический
характер, что позволяет классифицировть их по сферам-источникам метафорической
экспансии. Поскольку значение таких терминов-метафор зафиксировано в словаре и не
зависит от контекста, а их метафоричность носителями языка, как правило, не осознается, они могут быть рассмотрены в дальнейших исследованиях как особый вид конвенциональных метафор. Перспективным направлением является также сопоставительный
анализ экономических терминов-метафор в немецком и украинском языках с целью выявления универсальных и культурно-специфических метафорических моделей специального языка экономики.
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ТИПЫ УСТОЙЧИВЫХ
КОМПАРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
(на материале армянского и русского языков)
У статті досліджуються особливості логічної моделі та типів сталих компаративних звороти у російській та вірменській мовах. Як особливі види мовної діяльності,
ці звороти відіграють важливу роль в осмисленні навколишнього світу.
Ключові слова: компаративний зворот, порівняння, коннектор, суб'єкт, образ.
В статье автор исследует особенности логической модели и типов устойчивых
компаративных единиц в армянском и русском языках. Как особые виды языковой деятельности, эти единицы играют важную роль в осмыслении окружающего мира.
Ключевые слова: компаративная единица, сравнение, коннектор, субъект, образ.
The article deals with the peculiarities of logical models and types of set comparative
constructions in Russian and Armenian. These constructions as special types of the language
activity play an important role in the comprehension of the world.
Key words: comparative unit, comparison, connector, subject, image.
Познание окружающего мира происходит в постоянном процессе сравнения нового с
уже известными реалиями, что и находит свое отражение в языке, т.е. сравнение его с теми
знаниями о мире, которые существуют в сознании человека. Это форма познания, играющая важную роль в осмыслении окружающего мира. Сравнение является одной из наиболее частых мыслительных операций, осуществляемых человеком. Оно соответствует
элементарной потребности человека в познании самого себя путем сравнения с кем-либо
другим, то есть помогает определить совпадения или различия в рамках выявленных признаков. Именно они позволяют наглядно представить сравниваемые примеры и явления
и глубже понять и познать их.
В каждом языке огромное место занимают компаративные обороты, которые являются своеобразными языковыми феноменами и важным фактором развития языка и культуры каждого языкового общества. Исходя из этого, объектом данного исследования стали
устойчивые компаративные единицы русского и армянского языков.
Целю статьи является исследование логической модели компаративных единиц и их
типов в русском и армянском языках.
Общим формальным способом выражения сравнения является компаративная конструкция. Термин «компаративная конструкция» употребляется в лингвистике как для
обозначения единицы, с которой сравнивают, так и для всей структуры сравнения. На
синтаксическом уровне сравнение представляет собой упорядоченное множество синтаксических значений, каждому из которых соответствует определенная выражающая
его форма. М. И. Черемисина трактует сравнительную конструкцию как синтаксическое
© Рафаелова К.С., 2011
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целое, состоящее из позитивного компонента, модуля (основания) сравнения и компаративного компонента, который включает показатель сравнения и собственно сравнительный член [14, с. 27].
Исходя из этого, логическая структура сравнения распадается на четыре основных компонента: субъект сравнения (то, что сравнивается), образ сравнения (то, с чем
сравнивается), признак (на основании которого и происходит сравнение первых двух)
и сравнительный союз, которые в многочисленных исследованиях, посвященных языковому сравнению, именуется весьма разнообразно, нередко противоречиво и без указания на функцию каждого в сравнении.
В плане содержания выделяются такие типы УКЕ: 1) односоставные [11, с. 119-120;
15, с. 38], исключающие из состава основу сравнения: как буряк; как на пожар; 2) двусоставные [60], исключающие из состава субъект сравнения: красный как буряк; бегал,
как на пожар; 3) трехсоставные [4; 5, с. 14], в которых присутствуют все три компонента
компаративной конструкции: основа, субъект и эталон сравнения: лицо красное как буряк; он бежит как на пожар; 4) четырехсоставные [8, с. 12], когда включается в состав
сравнения сравнительный союз (коннектор) «как».
В нашем исследовании опираемся на четырехсоставную модель (субъект сравнения + основание сравнения + сравнительный союз + образ-эталон), поскольку именно
так организованная логическая формула сравнения охватывает необходимый минимум,
определяющий сущность сравнения. При этом термин «сравнение» употребляется для
наименования не только процесса сравнения, но и результата этого процесса.
Символически общую логическую модель сравнения обычно выражают такой формулой: А – С – m B, где А – референт, субъект (компарант) сравнения (предмет или явление, которое cравнивается); B – объект сравнения, или эталон (то, с чем сравнивают),
С – основание (признак) сравнения. По традиционной терминологии, С – это tertium
comparationis, т.е. «третье в сравнении», связующее, общее между обоими компонентами сравнения. Это «третье» может быть очевидным, т.е. восприниматься зрительными
рецепторами как сравнения формы, цвета и т.п., заключаться в тоне, базироваться на
эмоциональном или чувствительном опыте [8, с. 12].
Основание сравнения представляет собой нечто такое, «что позволяет между сравниваемыми объектами осуществлять абстракцию отождествления» [1,�������������������������
 ������������������������
с.49], т.е. данное свойство должно быть присуще обоим сравниваемым объектам. Наконец, m – формальный
показатель (модус, оператор, коннектор) сравнения (сравнительный союз, если речь идет
о синтаксической конструкции). Наличие связующего элемента (коннектора), с помощью
которого осуществляется уподобление (например, союза как в русском языке), позволяет
увидеть, что два сравниваемых объекта лишь в какой-то степени тождественны друг другу,
сохраняя при этом свою индивидуальность. Вся структура сравнения служит для того, чтобы
усилить или подчеркнуть какой-либо признак.
Компоненты А и С могут быть имплицитными или эксплицитными [9, с. 4]. По словам
Т. А. Тулиной, эта формула эксплицитно выражается при помощи отдельных словесных
знаков, и имплицитно, при помощи некоторых грамматических показателей в составе других лексем с обусловленной семантикой. Степень эксплицитности выражения сравнительного отношения пропорциональна степени развернутости синтаксической конструкции и
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зависит от того, какое количество членов логической формулы сравнения получает словесную реализацию» [13, с. 51]. Необязательность (имплицитность) чаще всего касается компонента С (основания, признака сравнения), что объясняется тем, что этот признак присутствует в коллективном сознании и полностью понятен коллективу говорящих на том или
ином языке. Ср.: рус. как снег – белый, как змея – коварная, как дуб – крепкий, как бревно
– лежит, как столб – стоит, как коза – прыгает и т.д. [7, с. 80-81]; арм. գաթայի պես ‘как
гата’ – круглый, օձի պես ‘как змея’ – умный, երեխայի պես ‘как ребенок’ – веселится.
Компонент А также может опускаться: рус. (дождь) льет как из ведра; (волосы) мягкие как пух; (лицо) белое как мел и т.п.; арм. ոչխարի բրդի պես փափուկ մազեր ‘досл.
(волосы) мягкие как овечья шерсть’; (հայացքն) այրում է եղինջի պես ‘досл. (взгляд)
жжет как крапива’. Однако в отличие от основания сравнения субъект сравнения не всегда традиционно закреплен, имея определенные лексико-семантические ограничения.
Следовательно, этот компонент может распространяться на разные субъекты сравнения
в зависимости от ситуации. Когда мы говорим – льет как из ведра, то однозначно имеем
в виду дождь и только, но сравнение мягкий как пух может предполагать достаточно широкий спектр предметов, наделенных этим признаком.
Итак, полная форма сравнения считается канонической, и именно она принимается
нами во внимание при сопоставлении русских и армянских УКЕ. Полная схема сравнения выглядит следующим образом (см. схему 1.1):
Схема 1.1
Синтаксическая структура компаративных единиц
Субъект сравнения Основание сравнения Сравнительный союз Объект сравнения
(компарант)
(t. c.)
(коннектор)
(компаратор)
рус. Глаза
горят
как
огни
арм. Աչքերը
փայլում են
ինչպես
կրակ
Члены компаративного отношения не имеют в лингвистике однозначного терминологического представления, что является свидетельством недостаточной разработанности проблемы. Разные исследователи по-разному оценивают статус составных
компонентов сравнения, наделяя их разными терминологическими обозначениями [5,
с. 15; 8, с. 14-15]. Однако это не меняет принципиальный подход и рамки общей компаративной модели, которая с позиций гносеологии и психологии познания может быть
представлена и как бинарная оппозиция, о чем писал в свое время А. А. Потебня, будучи ярким представителем психологизма в языкознании: «Познание есть приведение
в связь познаваемого (Б) с прежде познанным (А), сравнение Б с А при помощи признака, общего и тому и другому, взятого из А…» [10, с. 19].
По характеру сравниваемых объектов выделяются три основные семантические
группы УКЕ, которые выражают сравнение предметов, процессов и качеств. В связи с
тем, что в основе УКЕ лежит структурно-семантическая модель, они имеют эксплицитные структурные признаки. Вслед за А. Г. Назаряном [6, с. 113-114] выделяем три основных синтаксических конструкций для реализации русских и армянских УКЕ:
1) прилагательное + «как» + существительное: рус. красный как мак; арм. կակաչի
պես կարմիր ‘досл. красный как мак’;
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2) глагол + «как» + существительное: рус. бегать как бешенный; арм. խելագարի
պես վազել ‘досл. бегать как бешенный);
3) наречие + «как» + существительное: рус. темно как в могиле; арм. մութ ինչպես
գերեզմանում ‘досл. темно как в могиле’.
Для армянского языка первая и вторая конструкции идентичны, поскольку морфологический состав прилагательного и наречия одинаков. Разница проявляется лишь на синтаксическом уровне. Например: ձկան պես լուռ մնալ ‘досл. остаться молча как рыба’ и
քարի պես լուռ կին ‘досл. молчаливая как камень женщина’ [16, с. 106].
В целом, устойчивые компаративные единицы – это языковые образования с идентичной моделью. Характерной для УКЕ является их фиксированная сочетаемость с прилагательными, отглагольными прилагательными, существительными, глаголами и двухсторонняя связь, которая обусловливает разные синтаксические функции в предложении.
Таким образом, называя, вслед за другими учеными, анализируемые компаративные сочетания слов устойчивыми, имеем в виду, прежде всего, устойчивость связи основных
компонентов сравнительной модели. Это означает, что объектная часть сравнения всегда
связана с определенным, закрепленным национальным языком, основанием сравнения,
а также с вполне определенным субъектом сравнения.
Совпадения или отличия наполнения указанных компонентов семантически соотносимых (синонимичных) компаративных оборотов в разных языках определяются их
национальной внутренней формой и составляют главный предмет сопоставительного
изучения. Внутренняя форма сравнительных оборотов является тем эпидигматическим
стержнем, который удерживает деривационно-культурное единство конституентов последних. Именно такая стойкая культурно-коннотативная связь обеспечивает способность выполнения УКЕ роли знаков «языка» культуры [12, с. 96-97].
Структурно-логическая модель компарации является общей для разных языков и
может претендовать на языковую универсалию, как и сами УКЕ, в которых перекрещиваются лингвокогнитивные универсалии и универсальные культурные коды [3, с. 232].
Конкретные реализации этой модели в разных языках обусловлены семантической спецификой сравнений, особенностями их внутренней формы, которая может совпадать и
отличаться в разных языковых культурах, а также структурно-грамматическими особенностями каждого из сравниваемых языков.
Перспектива предложенного исследования видится в изучении стилистических особенностей и функционального использования фразеологических компаративных единиц
в разных языковых культурах.
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ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ НІМЕЦЬКОГО
РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ
У цій статті ідеться про німецьке усне мовлення, яке комунікабельніше за письмове
і більше впливає на письмове мовлення.
Ключові слова: усне німецьке мовлення, письмове німецьке мовлення, комунікабельність, вплив.
В данной статье речь идет о немецкой устной речи, которая является более коммуникабельной, чем письменная и оказывает большое влияние на письменную речь.
Ключевые слова: устная немецкая речь, письменная немецкая речь, коммуникабельность, влияние.
This article deals with the German oral speech which is more sociable than the written one
and influences the written speech.
Key words: oral German speech, written German speech, skill to communicate, influence.
У лінгвістиці чітко розмежовуються два поняття – писемне, книжне мовлення і розмовне мовлення. Якщо порівняти сфери комунікаціїцих двох понять,то для розмовного
мовлення сфера комунікації значно ширша, ніж для писемного. Це визначається перш за
все кількістю комунікантів. Розмовне мовлення вживається не лише в побуті, але і в багатьох ситуаціях суспільного життя. Писемною мовою на основі книжок, преси, писемної
реклами користується певна обмежена кількість читачів.
Важливою перевагою писемного мовлення є стабільна фіксація на письмі, що, як
правило, оформлюється відповідно до граматичних, фонетичних (графічних) і стилістичних норм. Саме ця особливість писемного мовлення зробила його предметом наукового вивчення: встановлення системи (структури) мови та пошуків норм, тобто способом
високого урегулювання різних правил. Відомо, що перші граматики створювалися на
основі різних літературних, у тому числі сакральних текстів. Тому кажуть про легкість
вивчення та оволодіння писемною мовою.
Поява магнітофонного запису дала змогу не зосереджувати увагу на фіксовану стабільність писемного мовлення як на можливість багаторазового повернення до тексту, а
записувати (фіксувати) усне мовлення, і тому усне мовлення стає предметом наукового
дослідження, особливо, починаючи з 60-х років минулого століття. Дослідження проводяться під кутом зору порівняння розмовного мовлення з писемним як досконалим
зразком норми, щоб установити «відхилення» від зразка.
Якщо іноземець, вивчаючи німецьку мову за писемними зразками, стикається з
усним мовленням, він буває вражений тим, що усне мовлення здається йому жалюгідним
скелетом писемного мовлення, обідраним, осколочним.
Особливість усного мовлення полягає в тому, що діалог не знає слухачів, його створюють тільки мовці. В усному мовленні найбільш специфічним створюючим фактором
стає не лексика і навіть не фонетика, а синтаксис.
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В.Д.Дєвкін дає таку загальну характеристику синтаксису німецької розмовної мови:
«В галузі синтаксису розмовне мовлення характеризується гнучкістю меж речення, їх
зміщенням, перерозподілом логіко-синтаксичних відношень з рівня відношення слів у
межах одного речення на рівень відношень між різними реченнями, фрагментарністю,
«мозаїчністю» конструкцій, наявністю структурно залежних речень, вжитих самостійно,
лаконізмом і нерозгонутістю речень, можливістю недомовленості, уриванням початого
речення чи реченням, яке підхоплює недосказане, і навіть незавершеністю висловлювання» [1]. (Переклад мій – Л.П.).
Синтаксис розмовної німецької мови вивчається в наш час глибоко й широко багатьма
дослідниками, але він усе ще чекає свого оформлення у вигляді нормативних правил, інакше
без такого посібника практичне засвоєння німецького мовлення як іноземного неможливе.
Найбільш упорядковано подає Й. Швіталла [2] найпринциповіші положення синтаксису німецького розмовного мовлення:
1. Наявність великої кількості різних еліпсів, серед яких ананпсис відіграє найважливішу роль. При еліпсах викидається (імплінується) та частина речення, що може бути
відтворена і доповнена на основі синтаксичного і семантичного контексту, наприклад,
wersch seh was kummt [du] wirst sehen was kommt або ledschale rans
[er hat] das letzte rans [gerupft]
Можливі і такі еліпси:
Einmal köln und zurück
Ohne
Fünf brötchen
2. Довжина речень в усному мовленні тяжіє до зменшення. Якщо загалом у побутовій
прозі у реченні найчастіше вживається 16 слів, у наукових текстах 17, то в розмовному
мовленні з паузами зазвичай 6-10 слів. Короткі речення з дієсловами в усному мовленні
представлені як 1: 27, а у писемному мовленні як 1: 76,5.
3. Синтаксис характеризується переривчастістю.
Sprangen sie auf, alle zehn.
Bei uns finden Sie höchste Qualität zum besten Preis – immer !
Зміщення вліво. Спочатку стоїть назва речі, а потім пояснення.
Ein bruch den halben se schon vor vierzehn Tagen gemacht
Du Silvia? (-) het also so ein medikamenten köfferchen
Wo wir zum essen gegangen sind mein Kollege und ich
4. Зміна порядку слів у розмовних текстах спостерігається вдвічі частіше, ніж у писемних текстах.
5. Уривання висловлювань можливе з двох причин: мовець уриває мовлення, оскільки далі повідомлення табуйоване, або не хоче продовжувати мовлення.
Es war glant ich (-?) auch n leichter angrif (-)
При цьому можливі повтори і коректура.
6. Perfekt уживається в розмовних текстах частіше, ніж у писемних, і цілком може замінити Präteritum, але не навпаки. Вік, особистий стиль обумовлюють вживання, а частково й місцеві особливості (у південній Німеччині вживається Präteritum).
7. Уживання синтетичного Konjuktiv’а скорочується на користь конструкцій «würde».
8. Passiv уживається значно рідше, ніж у писемній мові.
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Одна з дуже важливих проблем дослідження синтаксису розмовного мовлення полягає у можливості прогнозування розвитку нових тенденцій, котрі сприяють розвитку
літературної мови. Недооцінити вплив розмовного мовлення на літературну письмову
мову означає заплющити очі на найважливіший фактор розвитку літературної мови.
Л.В. Щерба дуже образно визначив стан живого розмовного мовлення: «Тут б’ється
й кипить мовне життя» [3].
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯННЯ ЯК
ТРОПЕЇЧНОЇ ФІГУРИ
(на матеріалі творів поетів-шістдесятників)
У статті проаналізовано функціонально-стилістичні особливості порівнянь, їх
типи у творах поетів-шістдесятників.
Ключові слова: порівняння, типи, індивідуальний стиль.
В статье проанализированы функционально-стилистические особенности сравнений, их типы в произведениях поэтов-шестидесятников.
Ключевые слова: сравнение, типы, индивидуальный стиль.
Functional and stylistic peculiarities of comparison, its types in the works by poets of the
60th are analyzed in the article.
Key words: simile, types, individual style.
На сучасному етапі розвитку стилістики як лінгвістичної науки порівняння як тропеїчну фігуру досліджували такі учені: С. Єрмоленко, А. Коваль, Л. Мацько, М. Пентилюк,
О. Пономарів, О. Сидоренко та інші.
Слід наголосити на тому, що, досліджуючи стилістичну природу української мови,
науковці порівняння розглядають як «тропи, в яких пояснення одного предмета чи явища подається за допомогою іншого, подібного до нього» [1: 76] чи «тропеїчні фігури, в
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яких мовне зображення особи, предмета, явища чи дії передається через найхарактерніші ознаки, що є органічно властивими для інших» [2: 359].
Літературознавчі джерела порівняння репрезентують як «словесний вираз, в якому
уявлення про зображуваний предмет конкретизується шляхом зіставлення його з іншим
предметом, таким, що містить у собі необхідні для конкретизації уявлення ознаки в
більш концентрованому вияві» [3: 211].
Загальновідомо, що порівняння має тричленну будову:
1) те, що порівнюється, або «предмет» порівняння;
2) те, з чим порівнюється, «образ»;
3) те, на основі чого порівнюється одне з іншим, ознака за якою відбувається зіставлення [3: 211].
Слід зазначити, що виокремлюють порівняння логічні та образні. У логічних порівняннях «встановлюється ступінь схожості чи відмінності між предметами одного класу,
беруться до уваги всі властивості, якості, ознаки порівнюваних предметів, але виділяється щось одне» [2: 359-360]. Так, наприклад, в ідіостилях І.Ю. Коваленка та Б.І. Олійника
переважають образні порівняння, які допомагають надати мові письменників несподіваності, образної насиченості та якнайвиразніше передати естетичну функцію поезії:
Мчать віки, як хвилі в морі, Пролітають, не здогнать. В темнім небі ясні зорі Не згоряючи, горять [7: 19]; Моя любов, як сонця світ, Горить, живе, не вигорає. Ні сила верств,
ні кроки літ – Ніщо її не зупиняє [7: 56]; Ловлять антени м’яку твою мову кленову. Спів
златоустів чарує заслуханий світ. Ворскла півколом, неначе блакитна підкова, Друзям на
щастя дзвенить біля древніх воріт [10: 137].
Розглядаючи порівняння в індивідуальних стилях поетів-шістдесятників, можна
виділити такі їх типи (різновиди):
– порівняння людей з небесними тілами, світилами тощо: Друзі мої, побратими, Як
зірки, ви розкидані в світі: Світло ще довго ітиме, Поки вас зможу зустріти [7: 127]; Тож
не бійся, не печалься, моя нене: Нас не втримає асфальт на якорях. Ти – зорею… А я –
кленом… Будуть клени! Тільки б ти не загасала, як зоря… [10: 53]; З’явились Ви, як сонця
світ, В поетову сумну хатину. Тепло принесли і привіт , І біль за нашу Україну [7: 323];
– порівняння людей з різного роду відчуттями: І в мелодії цій сірій Я завмер, як сірий
звук, Наді мною дзьоба шкірить І кружляє сірий крук [7: 174];
– порівняння людей з тваринним світом: Жахом мене огортає зима, Холод, хуртеча,
рятунку нема. Трави і квіти заснули в снігах, тонуть в заметах і сили, й снага. Взимку
мені не сховатись ніде, Взимку тулюся, як пес, до людей. Все, що я мав, і любив, і беріг, –
Все засипа білий сніг [7: 99]; Між буйноцвіття й пишнотрав’я, Й дерев, що збіглися у сад,
Тебе б, як бджілку, привітав я І так квітково був би рад [7: 98]; Цей, продавшись за дрібну обнову, По-чужому мека, мов коза, І за рідне материне слово Горло земляку перегриза
[7: 198]; Але дощ насува! Крапель пада багато, багато!... Вже і цей налякавсь, Закрутився, як спійманий вуж [7: 143]; Той ворог хитро, як лисиця, Мені готує рішенець. Нахабно
в праву рукавицю Кладе для певності свинець [10: 53]; Проходять поротно в погонах, у
личках, в петлицях. Біжать до воріт матері, наречені, дружини. І дивляться, дивляться в
лиця, як злякані птиці, Шукають, питають: хто мужа, хто брата, хто сина [10: 141];
– порівняння людей з їх психологічним та релігійним світом: Як язичник, як поганин,
Я спинивсь, молюсь пеньку. Яром мево срібноткане Заплітається в вінку [7: 102]; Щоб ти
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не дав себе приспать, Бо лжепророки і понині, Як вороги, як чорна рать, Косноязичать на
Вкраїні [7: 133]; Я тепер вже повен скнарістю по вінця, Аж не сплю ночами. Ніби скупердяй, Все ходжу ночами та лічу червінці І замкнути в скриню хочу цілий гай [7: 65]; …Я
знаю: в світі є багато інших рік – Є Волга, й Міссісіпі, й красень Рейн, І голубий Дунай, і
Ганг священний, Та іншого Дніпра вам не знайти, І в одному я певен, як фанатик, (Моєї
віри вам не похитнуть!) На світі річки кращої нема! [7: 223]; Я ще потрібен у тяжкій
борні, Я ще в бою, як лицар на коні, і не страшить мене смертельний жах [7: 254]; Він
міг, як маг, єднати береги, Над урвищем зависнути орлино. І перед ним ставали на коліна
жахких проваль повержені боги [10: 127];
– порівняння людей з рослинним світом: Нас давно, як калину, отак поламали, Як
калину червону, в пучки повязали, а ми пута розірвем і будемо жити, І калину червону ми
будем садити [7: 186]; Щороку, щоліта колоситься жито; Поети, як жито, лишаються
жити. Естети ідуть в небуття [7: 316]; Я зараз вже, як дерево осіннє, Цвіту багряним
кольором вмирання. Мене не гріє сонячне проміння, Бо надійшла до мене осінь рання
[7: 109]; Вийшла мати в синій вечір, А з високої імли Впали гуси їй на плечі І заплакали.
Похитнулася, мов колос, Без ридання і молитв, Тільки сивим квітом коси Материні зацвіли, Тільки десь за верболозом, На калиновім мосту, Пропекли дівочі сльози Білопінную фату [10: 42-43]; Старіють важко: матері – як верби, Батьки, як морені дуби, стоять
залізно. Сивіють пізно. Їм щороку серпень По нитці запліта, щоб не згубили ліку Своїм
рокам свого крутого віку [10: 103].
Порівняння неживих предметів поети-шістдесятники створюють на основі схожості:
– з тваринним світом: Літа вже не мчать, як лошата прудкі в табуні, Повільно бредуть, як верблюди в піску марокканськім… Все легше когось підловити на щирій брехні,
Все важче купитись на срібну блешню провокацій [10: 99];
– з рослинним світом: Красивих слів. Високих, як бур’ян. Легких, мов пір’я із качок домашніх. Тим часом жали, звозили буряк Далеко не античні Василі й Домахи [10: 103];
– із здатністю викликати почуття: Нових Пушкіних нема, Не родитися Тарасу, Бо
Булгарін – прапор часу – Застила все, як пітьма… [7: 224]; Залишить сонце на зеленім
тлі І голубу траву, дивніш від дива, Бузкову далину, як сон, примхливу, Жовтаву ніч і зорі
уві млі [7: 292]; Чи я стомивсь, чи змучивсь від недуг? Життя, як марево, і дике, і страшне. Нехай промчить, пролине, промине, Я затуляю зір і вимикаю слух [7: 254]; Нема
човна у мене, ні весла, Життя проходить, як поганий сон [7: 251]; Давай-но, серце, ми
печаль облишимо, Усі негоди одцвітуть, як дим. Я лиш прошу тебе, сестрице вишенько:
Поганим людям ягід не роди [10: 40];
– із предметами: Ближче, ближче вдари грому, Час від часу все сильніш, Блиски в
просторі нічному Крають небо, ніби ніж [7: 55]; Ближче, ближче. Потяг мчиться, Дощ
полив, немов відром, Вдари грому, блискавиці Крають небо за вікном [7: 55]; Зорі хвилі
хлюпають в небі; Місяць в сузір’ях, як човен, пливе, Ось він піднявсь на безмежності
гребінь, Хтось мене звідти зове і зове [7: 167]; Віддав я вам бандуру в руки, Гартуйте
пера, як шаблюки, Як бій, то – в першому ряду! [7: 280]; Я не підставлю під удар чоло,
Хоч обступа мене підступне зло, Та вірш, як меч, у мене у руках [7: 254]; І я знаходжу
кілька рим старих І, ніби в шкурах, гріюся у них, Ховаюся в сонеті, як в печері [7: 251];
Вербіє озеро, і березіє гай, А зелень світла, радісна і чиста. На західний далекий небо154

край Разок хмарин хтось кинув, як намисто [7: 360]; Лине з лісу шум лісний, Ніби казка,
чарівний. Ходить вітер, Будить віти. Спи мій хлопчику малий [7: 86]; В ті дивні дні, коли
мої штани Іще тримались на одній підтяжці, Я все ніяк допетрати не міг, Що крутиться
земля, мов куля кругла [10: 67]; Нехай бунтують – кров ще молода! Нехай за модою гасають ласо… Задовго парубкують? То ще не біда… Біда – як цвинтар – з’явиться дочасно
[10: 100-101]; Печаль моя – глибока і гірка: Я так шукав, я так уже шукав! Не поминав
найменшої події, І танули, як віск, мої надії: Так мало уродило на кружальці, що вистачило б на правиці пальців [10: 101]; Проходять повільно, неначе тумани осінні. Велике
мовчання стоїть, як гора, над світами. І раптом цю тишу на виліт пронизує «Сину-у!» І
десь із колони, як з берега вічності: «Мамо-о!» [10: 142]; Мені настала пора вечірня косить отаву. Виходжу в поле, а місяць висне, як срібен серпик… До тебе, квітню, ще тільки
стука у гості травень, а я вже серпень… Серпень [10: 155-156];
– із розміром: З часів печер, віки й віки, Поети пишуть, і донині Вірші ростуть, як ті
піски, Як дюни в спаленій пустині [7: 133];
– із звучанням: Я спав у лісі. Шум лісний Був вартовим мого покою. Він навівав чудові сни І плив, як пісня, над рікою [7: 59]; В голові ціле море розбурханих слів, І рядки,
наче хвилі, шумлять і встають, Б’ють у серце моє і спочить не дають, щоб я плив уперед,
а вертати не смів, Плив у море розбурханих слів [7: 162];
– з фізіологічними та психологічними властивостями: Ах, облиште! Що ви знаєте про
зраду, Коли зорі б’ються в шибку, як сліпі? [10: 88]; Ранок сьогодні чудовий був знову, Небо
– як очі твої. В дивно-казкову осінню обнову Вбрані стояли гаї [7: 22]; Топче музи і талант,
Добува чини й посади, Символ підлості і зради Виростає, як гігант [7: 224]; Я цей луг у
собі Все життя, Як покуту, носив, Бо загінку свою Я на лузі отім Не скосив [7: 161]; Надія й
віра йдуть на жорна, А борошно, як туга, чорне, Як найжахливіша біда [7: 263].
У художніх творах поети-шістдесятники використовуються як поширені моделі порівнянь, що складаються з кількох словосполучень, наприклад: Він приніс невимріяні мрії,
Він приніс ще крихітку надії, Розповів він, як гуляв по полю, Як воно квітчається по волі І
барвіє, як строкатий ситець, Обіцяє влітку колоситись [7: 239]; І тоді, як зацвітуть морози Дивним квітом на моїм вікні, Буду в сні я пестить твої коси, тінь твою ловити на стіні
[7: 80]; та непоширені, що складаються лише з сполучника та одного слова, наприклад: Я
неправедно жив: Не здолав усіх потягів плоті, хоч тримав їх, як псів, Все життя на міцних
ланцюгах [7: 163]; Я вашу зрозумів німу Шумливо-радісну розмову, І кожне дерево я знову,
Як друга, ніжно обійму [7: 89]; І раптом вітер, ніби мимоволі, Жбурнув листок, як вісточку,
мені. Він вдаривсь в шибку, потім при стіні Кружляв ще трошки, опускавсь поволі [7: 293];
На острові поезії, як Робінзон, живу один у океані зла [7: 251].
Слід зазначити, що підрядна частина речення приєднується до головної за допомогою порівняльних сполучників як, мов, немов, ніби, наче, немовби тощо, наприклад:
Твоя рука в моїй руці, І очі в тебе дивно-ніжні, І теплий усміх на лиці Такий коханий, як
торішній [7: 59]; Не шкода, що помру, – помруть мої пісні. По світу вітер їх, як листя,
не розніс. Їх знають тільки ріки, поле й ліс, Тому так тяжко й боляче мені [7: 287]; Одне
лишилось: спогади на дні, В дворі сосна, струнка, немов свіча, Забули тут поета-сіяча,
Лиш дятел сумно стука на сосні [7: 171].
Досить часто у творах поетів-шістдесятників репрезентуються порівняння з відомим
Кобзарем, а саме: Т.Г. Шевченком: Може, й знав, що той вогонь не буде Так палать, як
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слава Кобзаря, Та від всіх вогнів, що світять люди, Ніч зника і наступа зоря… [7: 123];
Тож живи і працюй безустанно, У негоди і бурі не гнись, Сподівайся звитяжно й незламно, Як Тарас сподівався колись! [7: 205]. Подані порівняльні конструкції у контекстних
ситуаціях набули позитивного забарвлення.
Поети-шістдесятники за допомогою порівнянь, що створюють ситуативний фрагмент картини буття, надають емоційного наснаження твору: Життя тяжке. Я йшов крізь
нього, Як крізь густий і темний ліс, Та крихту сонця золотого В своєму серці я проніс
[7: 91]; Війна притиснула мене, Як віз травинку край дороги, Та сонце глянуло ясне, І я
зіп’явся знов на ноги [7: 91]; Ти все питаєш, звідки ці слова, Що йдуть некликані і владно
стануть в ряд, І кожна літера, і звук, і склад Хвилюється, встає і ожива. Вони цвітуть, як
запізнілий сад, Ростуть, як припорошена трава, Така в них сила і такі права, Що мимоволі ти відступишся назад [7: 295]; Ходімо в березовий гай, Що там он шумить таємниче
І манить, і вабить, і кличе, Як дивний невиданий край, Ходімо в березовий гай. Вони, як
кохані дівчата, стоять на зеленій траві, Зелені шумливі, нові, На білих своїх ноженятах.
Стоять, як кохані дівчата [7: 64].
Частими є звернення до рослинної природи, яку порівнюють з приміщенням, комахою, роговим утвором, рідиною, наприклад: Над гаєм колишеться срібний прозорий
серпанок, А хмари над обрієм – золотом куті корсети, Дерева, як жовтогарячого снігу
намети. Це осінь. Це року, і долі, а може, життя полустанок… [7: 357]; Листок, як ранений метелик, Зліта, тріпочучи крилом, І осінь килим долі стеле І вишиває його злом [7:
263]; Сумно схилилися віти каштана, Лист – як волосся твоє. Скрізь тебе бачу, подруго
кохана, Скрізь твоя часточка є [7: 22]; На кленах листя, ніби кров, У сонячнім промінні.
Чи не отак вмира любов, Як лист вмира осінній...? [7: 28].
Отже, порівняння – це асоціації, що виникають на основі національно-культурних,
культурно-історичних, світоглядних, повсякденно-емпіричних, суспільно-політичних
знань суб’єктів. Зазначимо, що порівняння як тропеїчна фігура, набуває у тексті стилістичної довершеності завдяки емоційності, експресивності, оцінності та індивідуальноавторській тональності.
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Теоретичні передумови та критерії інвентаризації
перформативних парадигм
Метою статті є спроба теоретично обґрунтувати системні відношення між
перформативними дієсловами англійської мови та систематизувати угрупування досліджуваних дієслів. Здійснено аналіз структури функціонально-семантичного поля
перформативності та встановлено принципи розподілу конституентів ФСП за мікрополями та парадигмами.
Ключові слова: перформативне дієслово, функціонально-семантичне поле перформативності, перформативна парадигма, імпліцитні та експліцитні перформативи.
Целью статьи является попытка теоретически обосновать системные отношения между перформативными глаголами английского язика и систематизировать
группировки исследуемых глаголов. Произведён аналіз структуры функциональносемантического поля перформативности и установлены принципы распределения
конституеннтов по помикрополям и парадигмам.
Ключевые слова: перформативный глагол, функционально-семантическое поле
перформативности, перформативная парадигма, имплицитные и эксплицитные
перформативы.
The article is aimed at providing a theoretical background to system relations of performative verbs in English and systematizing the groups of verbs under investigation. It sets out to
explore the structure of the functional-semantic field of performativity and to define the principles of the distribution of its constituents in the microfields and paradigms.
Key words: performative verb, functional-semantic field of performativity, performative
paradigm, implicit and explicit performatives.
Вивчення будь-яких лексико-семантичних угрупувань неодмінно починається з визначення смислової структури об’єднуваних ними слів і є його логічним, закономірним продовженням. У сучасній семасіології викристалізувалося чимало теоретичних
концепцій і методичних підходів до вивчення системних відношень між словами. Існує також досить обмежена номенклатура типів лексичних мікросистем: семантичні
поля, лексико-семантичні групи, синонімічні, антонімічні та гіперо-гіпонімічні ряди,
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тематичні групи, семантико-асоціативні групи, комунікативно-семантичні групи і т.п.
Одним із можливих шляхів вивчення системних зв’язків лексичних одиниць на лексематичному рівні є “польовий” принцип вивчення лексики, який означає виділення
семантичних полів та аналіз їх семантичної структури. Теоретичними передумовами
методу “семантичного поля” послужило вчення В.Гумбольдта про внутрішню форму
мови і теза Ф.Соссюра про мову як систему знаків. Родоначальником методу польового структурування вважається Й.Трір, який трактував лексичну систему як сукупність
абстрактних, понятійних полів, які підпорядковують собі словесні поля. При цьому
лексичні одиниці, що входять до складу такого поля, розміщені у вигляді мозаїки [18].
Оскільки за основу класифікації у даному випадку взято поняття (логічна категорія), то
даний підхід слід вважати логічним або ономасіологічним. На противагу йому, у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві існує лінгвістичний, семасіологічний підхід, прихильники якого при виділенні СП відштовхуються від слова як категорії лінгвістичної
(А.А.Уфимцева, В.И.Кодухов, М.Д.Степанова, Г.Ипсен, В.Порциг, Ш.Балли). Ми поділяємо семасіологічну точку зору, згідно з якою “опорою у будові лексико-семантичних
полів повинне бути значення слова” [4]. При цьому під значенням мається на увазі “самостійна рубрика у словниковій статті тлумачного словника”. ЛСП у світлі сказаного
становитиме “група слів однієї мови, досить тісно пов’язаних одне з одним по смислу”.
Наявність спільних компонентів порівнюваних лексичних одиниць можна виявити шляхом аналізу їх словникових тлумачень: ”якщо у статті тлумачного словника одне слово
бере участь у визначенні іншого, … це означає, що у ним є спільні компоненти” [4].
Істотно зауважити, що серед прибічників лінгвістичного (семасіологічного) напрямку спостерігається певна термінологічна плутанина у розмежуванні різних типів лексичних мікросистем, що обумовлюється розбіжністю в критеріях, які застосовуються
дослідниками при виділенні СП. Так, А.А.Уфімцева розглядає синоніми, антоніми, ЛСГ,
і понятійні поля як типи лексико-семантичних парадигм, тобто приписує їх рівноправний статус в системі мови [10:436], а “наявність у той чи інший історичний період вільних смислових зв’язків між словами по лінії їх лексичних значень” вважається найбільш
адекватним критерієм виділення ЛСГ [11:165].
Існує й інша точка зору – ЛСП і ЛСГ пов’язані між собою гіперо-гіпонімічним відношенням, тобто ЛСГ включена на правах гіпоніма в ЛСП як системне угрупування вищого порядку у мовній ієрархії [3:106-111].
Досліджуючи семантико-структурні особливості висловлювань, які реалізують інтенцію пропонування Р.В. Нікіфорова використовує термін комунікативно-семантична
група. КСГ – це системне утворення, яке об’єднує різні за своїми структурними, семантичними і функціональними характеристиками одиниці на основі їх здатності передавати спільну інтенцію – пропонувати адресату виконати деяку дію [7].
Поняттям КСГ оперує і Цюра С.В. (1990) при вивченні структурно-семантичних і
прагматичних кореляцій висловлювань, які реалізують інтенцію вибачення [12]. У даному
дослідженні принципово важливим є встановити чіткий формально-семантичний критерій чи, точніше кажучи, набір субкатегоріальних параметрів, релевантних для класифікації перформативної лексики та визначення таксономічного статусу класів перформативів. На думку автора, угрупуванням перформативної лексики значною мірою властиві
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ознаки ЛСП. Це, по-перше, екстралінгвістична обумовленість зв’язків між лексемамичленами лексичних угрупувань; по-друге, знаходження ідентифікатора (слова чи словосполучення) поза межами цього угрупування. Такі критерії розмежування різних типів лексичних мікросистем були запропоновані Левицьким В.В. (1988). На відміну від
поля, зв’язки між компонентами ЛСГ передусім обумовлені дією об’єктивних правил
та норм конкретної мовної системи, що, відповідно, надає їм ідіоетнічного характеру.
Домінантою ЛСГ виступає полісемантична лексема, яка обов’язково входить до складу
ЛСГ, а її лексико-семантичні варіанти вступають у синонімічні відношення з іншими
членами групи [5:66-73]. Третьою, на думку дослідника, істотною властивістю поля
є відношення доповнюючої дистрибуції (комутації) між елементами поля. Ми схиляємося до думки Караулова Ю.Н., який вважає лексико-семантичне поле надзвичайно
об’ємним поняттям, в якому “перетинаються головні проблеми лексикології – проблеми синонімії, антонімії, полісемії…” [4:67]. Відповідно до цього, елементи поля, окрім
комутативних, можуть знаходити у відношеннях субституції (синонімія) та контрастної дистрибуції (антонімія).
Концепція поля докладно розглянута в монографії Г.С.Щура “Теория поля в лингвистике”, де виділено парадигматичні, синтаксичні, граматичні, функціонально-семантичні,
асоціативні та морфологічні поля. [14]. За визначенням А.В.Бондарко, функціональносемантичне поле – це система різнорівневих мовних засобів (морфологічних, синтаксичних, словотвірних, лексичних, а також комбінованих), об’єднаних на основі спільності
та взаємодії їх семантичних функцій [2].
Вибір того чи іншого терміну, безумовно, не є випадковим і залежить від того, що
саме становить об’єкт дослідницької уваги і які саме цілі ставить перед собою дослідник. Обрана термінологія віддзеркалює дослідницькі пріоритети і визначає вектори наукового пошуку. Відтак, термін комунікативно-семантична група є абсолютно виправданим при функціональному вивченні перформативності в рамках теорії мовленнєвих
актів на рівні її реалізації у конкретній мовленнєвій ситуації. Однак, на наш погляд, для
комплексного, всебічного вивчення перформативності, її функціональному дослідженню має передувати семасіологічне дослідження, що має на меті з’ясувати лінгвістично
релевантні чинники, які обумовлюють семантико-функціональну своєрідність перформативних дієслів і сприяють функціонуванню одних та перешкоджають функціонуванню інших іллокутивних дієслів як власне перформативних. Семасіологічний підхід дає
можливість, по-перше, розглянути ієрархію значеннєвих компонентів в межах складної
і розгалуженої смислової структури перформативних дієслів; необхідність врахування
конфігурації лексико-семантичних варіантів іллокутивних дієслів у межах їх смислових структур продиктована високою мірою їхньої полісемантичності з метою виділення
у їх смисловій структурі прагматично маркованих і немаркованих ЛСВ, які не несуть
комунікативно-інтенціонального навантаження. Усі ЛСВ одного слова пов’язані між собою відношеннями семантичної похідності – епідигматичними відношеннями [13]. При
цьому смислова тотожність слова забезпечується деяким лексико-семантичним стержнем, “семантичною ниткою” [11]. У цій ролі може виступати основний ЛСВ слова, який є
базою для похідних значень і словотвірних рядів цієї лексики. Слідом за Уфімцевою А.А.,
ми трактуємо семантичну структуру слова як “ієрархічно організовану на основі прямого
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номінантивного значення семантичну структуру взаємозв’язаних лексико-семантичних
варіантів, пов’язаних відношенням семантичної похідностї” [9]. У мовленнєвій актуалізації іллокутивне дієслово, знаходячись на перетині двох координат структурної організації мови – парадигматичної (ономатичної) і синтагматичної (функціональної),
перестає бути асиметричним і полісемантичним знаком завдяки парадигматичному протиставленню слів та їх синтагматичній сполучуваності [10]. По-друге, семасіологічний
підхід дає змогу врахувати міжпольову взаємодію функціонально-семантичної категорії
перформативності з іншими категоріями дієслова – передусім, категоріями виду, стану,
часу та способу. Це, у свою чергу, дозволяє глибше проникнути у сутність явища квазіперформативності та іллокутивного самогубства деяких дієслів [19], а також дослідити
мовні механізми транспонування та нейтралізації перформативних значень дієслів. Актуальність дослідження перформативів саме під таким кутом зору обумовлена, з одного
боку, лакунарністю їхньої словозмінної парадигми, що передбачає ряд обмежень стосовно видових, станових та часових форм автореференційного предиката і, з другого боку,
трансформуванням інваріантної матричної формули канонічних перформативів, характерної для “криптокласу композитних перформативів” [8; 16] .
Перформативним ми вважаємо іллокутивне дієслово, до смислової структури якого
входить хоча б один ЛСВ, потенційно здатний одночасно виражати комунікативний акт,
з яким реферує дана дієслівна лексема. Саме ця властивість обумовлює функціональну
спільність усіх перформативів безвідносно до їхнього смислового навантаження.
Перформативність ми розглядаємо як функціонально-семантичну категорію. Мовні засоби вираження даної категорії утворюють функціонально-семантичне поле, яке ми трактуємо
як перформативну макропарадигму, в межах якої виділяються два мікрополя (мікропарадигми ) імпліцитних та експліцитних засовів вираження перформативності. Експліцитні перформативи, на відміну від імпліцитних, експлікують власну іллокутивну силу за допомогою
перформативного предикату, якому притаманні наступні характеристики:
1) автореференційність, під якою розуміється збіг означаючого та означуваного; дана
властивість виявляється в тому, що експліцитно-перформативне висловлювання є водночас і фактом мови, і фактом мовлення, позаяк воно є виконанням дії, тотожної висловлюванню про неї.
2) автономінативність, тобто збіг імені та іменованого;
3)еквіакцінальність, тобто збіг факту вислову і факту виконання позначуваної дієсловом дії;
4) еквітемпоральність, тобто часова співвіднесеність з планом теперішнього, з моментом реалізації відповідного мовленнєвого акту;
5) певне граматичне оформлення, яке має свій вияв у дефектності словозмінної парадигми автореференційних предикатів [1].
Мікрополе експліцитних перформативів у свою чергу поділяється на мікрополя
(мікропарадигми) третього порядку, до складу яких входять перформативні дієслова,
об’єднані комунікативно-прагматичною спільністю, семантичною спорідненістю і схожістю комбінаторних можливостей. Інвентаризація перформативних мікропарадигм
здійснювалася на основі існуючих класифікацій перформативних дієслів [15; 17] шляхом компонентного аналізу словникових дефініцій дієслів. Таким чином, ми виділяємо
шість базисних перформативних парадигм: директиви, комісиви, оперативи, бехабіти160

ви, асертиви, екзерситиви. Директивна парадигма об’єднує дієслова на позначення спонукання до дії, що включає прохання, пораду, застереження, вимогу (ask, request, beg,
invite, demand, insist, advise, recommend, suggest, warn, offer, etc.) Комісивна парадигма
об’єднує дієслова на позначення обіцянки та гарантії (promise, assure, guarantee, swear,
etc.) Оперативна парадигма об’єднує дієслова на позначення заповіту, хрещення, уповноваження, вироку (name, baptize, assign, appoint, pronounce, justify, bequeath, etc.) Бехабітивна парадигма об’єднує дієслова на позначення подяки, привітання, перепрошення,
співчуття (thank, apologize, sympathize, wish, congratulate, forgive, compliment, etc.) Асертивна парадигма є найбільш чисельною і об’єднує дієслова на позначення ствердження,
заяви, визнання, заперечення, припущення (acknowledge, admit, deny, appreciate, assume,
imply, emphasize, recognize, maintain, affirm, suspect, predict, etc.) Екзерситивна парадигма об’єднує дієслова на позначення дозволу, заборони, схвалення, несхвалення, згоди
(allow, permit, agree, refuse, disagree, approve, disapprove,etc.
Експліцитні мовленнєві акти характеризуються розчленованим вираженням іллокутивного і пропозиціонального компонентів у поверхневій структурі висловлення та
первинним, або прямим, способом номінації іллокутивної сили [6]. Проте, наявність
перформативного дієслова як експліцитного маркера іллокутивної сили в актомовленнєвому контексті сама по собі не є достатньою для правильного трактування прагматичного потенціалу висловлювання. Для вирішення даного завдання необхідно враховувати
особливості реалізації автореференційним предикатом його синтаксичних і семантичних
валентностей та визначення діючого щодо останніх коду обмежень. Окрім того, не слід
ігнорувати факт існування та взаємодії ієрархічно впорядкованих словозначень перформативних полісемантів, позаяк не всі вони є прагматично маркованими.
Виходячи з вище сказаного, окрім комунікативно-семантичної спорідненості перформативних дієслів (вираження поради, прохання, співчуття, подяки), важливо враховувати
і подібність їх валентнісних потенцій, що, в свою чергу, допоможе довести взаємозалежність структури висловлювання і його комунікативного наповнення. Таким чином,
лексико-семантичні властивості перформативних дієслів вивчатимуться не лише шляхом компонентного аналізу їхніх значень (значень окремих ЛСВ), а й шляхом валентнісних та формальних дистрибутивних особливостей даної дієслівної лексеми. Доцільність
саме такого підходу до вивчення перформативних дієслів диктується тим фактом, що
більшість перформативних дієслів є полісемантичними , а отже, для розмежування ЛСВ
в рамках однієї лексеми і визначення тих ЛСВ, які мають перформативну перспективу,
слід використовувати синтагматичні засоби: моделі синтаксичної та семантичної валентності, семантичну і синтаксичну позиції реалізованого слова.
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О ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ СХОДСТВАХ И
РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИМИ ТИПОВЫМИ
ДЕРИВАЦИОННЫМИ ГРУППАМИ ВЕРБОИДОВ
Досліджуються у зіставному аспекті деякі типові дериваційні групи східнослов’янських вербоїдів (неоднослівних найменувань дії з десемантизованим компонентом).
Виявляються національні риси в семантико-дериваційній структурі цих дискретних
одиниць.
Ключові слова: вербоїд, деривант, типова дериваційна група.
Some standard derivative groups of east-Slavonic verboids (multiword names of action
with a desemantised component) are investigated in the comparative aspect. National features
are revealed in the semantic-derivate structure of these discretic units.
Key words: verboid, derivant, standard derivative group.
Затрагиваемая проблема относится к сфере сопоставительного языкознания – особой
научной парадигме, использующей «сопоставительный метод – совокупность приёмов
исследования и описания языка путём системного сравнения с другим языком в целях
выявления его специфики на фоне общих черт» [1: 77].
Наше исследование проводится с позиций номинативной деривации [2], в связи с
чем представляется необходимым введение терминов деривант, вербоид, типовая деривационная группа.
Термин деривант используется для обозначения десемантизированного компонента
вербоидов. Вербоид – неоднословная номинация акционально-статального признака
типа вести агитацию, испытывать радость (вести агітацію, відчувати радість; весці агітацьію,
адчуваць радасць) и др. [3: 11-12]. Совокупность вербоидов с одним и тем же деривантом
и одинаковым деривационным значением представляет собой один деривационный тип
или, в нашей терминологии, одну типовую деривационную группу [4: 71]: вести агитацию (борьбу, диалог, монтаж, операцию, разговор, сев и др.), предпринимать атаку (бомбёжку,
действие, демарш, инициативу, исследование, операции и др.).
Вербоиды – коммуникативные эквиваленты глаголов. На них, как и на любую
полнозначную номинативную единицу, распространяется формула номемы своеобразный «бином СС + КС (семантическая составляющая плюс классифицирующая
составляющая)» [5: 28].
Функционально-семантический характер данного исследования основывается на триаде «форма – функция – значение», обеспечивающей содержательность типологического (в
нашем случае сопоставительного) исследования [6: 12]. При этом центральный компонент
триады достаточно чётко обоснован А.В.Бондарко: «Функция языковой единицы трактуется нами, с одной стороны, как способность к выполнению определённого значения (в
© Сидорец В.С., 2011
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частности, как «свёрнутый» потенциал функционирования, обусловливающий пределы и
проявления самого процесса функционирования данной единицы), а с другой – как результат функционирования – реализованная, достигнутая цель» [7: 20].
Весьма своеобразны типовые группы вербоидов, возглавляемые в белорусском и
русском языках деривантами дапускаць, допускать, которые «покрываются» украинскими типовыми группами, выступающими с деривантами допускати, допускатися,
припускати, припускатися, с одной стороны, и типовая украинская группа вербоидов
во главе с деривантом вдаватися до и её русскими и белорусскими функциональносемантическими соответствиями – с другой.
Исходные значения «позволять, разрешать войти, прийти куда-либо, к кому-либо» [8:
431], «дазваляць прыйсці, увайсці, падысці куды-небудзь, да каго-, чаго-небудзь; падпусціць»
[9: 137], «давати змогу, дозволяти кому-небудь, увійти кудись, підійти до кого-, чого-небудь»
[10: 375], в основном совпадающие в современных восточнославянских языках, в процессе десемантизации редуцируют эти значения в деривантах до уровня сем со смягчительноограничительным характером общего вербоидного действия: «Конфигуративные признаки
определяют возможность / невозможность использования слова в том или ином окружении (как синтаксическом, так и несинтаксическом), если смысловые признаки слова допускают это употребление» [О.Н.Селиверстова. Компонентный анализ многозн. слов. – М.,
1975. – С.12]; «Характэрнай рысай лінейна-пашыральнай аманіміі, з’яўляецца тое, што
дваякае вытлумачэнне дапускаюць толькі факультатыўныя элементы фраз – азначэнні,
акалічнасці, аднародныя члены, наяўнасць або адсутнасць якіх фактычна не ўплывае на каструкцыю сказа, яе тып» [А. Я. Міхневіч. Праблемы семантыка-сінтаксічн. даследавання
бел. мовы. Мінск, 1976. – С. 61]; «При переході на багатоверстатне обслуговування важливо не допустити зниження виходу продукції з одиниці закріпленого за робітником (бригадою) обладнання» [Cоціалізм і праця.– Київ, 1976.– С.110].
Возвратный вариант, синоним украинского дериванта допускати – допускатися, дополнительно акцентирует внимание на значимости вербоидного действия: «Де це може
бути, щоби чоловік допускався такого звірства й так зневажав свого ж брата» [10:
375]; «Где это видано, чтобы человек допускал такое зверство (доходил до такого
зверства) и так унижал своего же брата; «Дзе гэта можа быць, каб чалавек дапускаў
такое зверства (даходзіў да такога зверства) і так зневажаў свайго ж брата».
Несмотря на наличие синонимических точек соприкосновения между украинскими
деривантами допускати и припускати, более специализированным в функции форманта вербоидов воспринимается второй. Это отражается и в соответствующих статьях на
глаголы допускати и припускати. Так, исходное, предметное значение занимает лидирующее, первое место из трех в семантической структуре глагола допускати [10: 375], а
деривантное (производное, специализированное) – второе и третье. В семантической же
структуре глагола припускати, состоящей из четырех дефиниций, исходное предметное
(субстанциональное) значение с пометой разг. приводится в третьей дефиниции: «3. Розм.
Допускати кого-н. кудись, дозволяти кому-н. увійти кудись, підійти до кого-, чого-н.; допускати» [11: 718]. Фактически в украинском литературном языке глагол припускати приобрел специализированную функцию – функцию форманта, превратившись в деривант: «В
наш прекрасный час, коли назавжди з життєвого словника зникло слово “чернь”, протиставлення поета народові навіть і припустити ми не можемо (противопоставления
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поэта народу даже и допустить мы не можем; проціпастаўлення паэта народу нават і
дапусціть мы не можам)» [11: 718]; «В цих питаннях він (І. Франко) лишався послідовним
і не припускав суперечливих висловлювань (не допускал противоречивых высказываний;
не дапускаў супярэчлівых выказванняў)» [11: 718]; «Процес мовлення припускає сприймання його іншими людьми і його розуміння (допускает восприятие… и его понимание;
дапускае ўспрыманне… і яго разуменне)» [11: 718].
Выделенные вербоиды в украинском тексте также могут употребляться с деривантом допускати, но тогда утрачивается, на наш взгляд, элемент категоричности, который
придает повествованию деривант припускати. Возможно, предпочтение дериванту припускати отдается и потому, что он радикальнее, чем деривант допускати, редуцировал
предметное значение и более естествен и удобен как коммуникативный эквивалент форманта в процессе создания вербоидов.
Несмотря на синонимические связи с деривантами допускати, допускатися, припускати, украинский деривант припускатися занимает достаточно своеобразное место в
этой семантической микросистеме. Во-первых, он утратил прямое предметное значение
и развил в процессе десемантизации через лексическую метафоризацию специализированное, деривантное значение, которое зафиксировано в словарной статье [11: 719]. Вовторых, этот деривант сконцентрировал в себе максимальный по сравнению с другими деривантами данной синонимической микросистемы пейоративный семантический эффект,
фигурируя в текстах с соответствующим смысловым наполнением: «Борис під час дуже
відповідального досліду припустився кричущої необережності» [11: 719]; «Борис во время весьма ответственного исследования допустил поразительную неосторожность»;
«Барыс у час вельмі адказнага даследавання дапусціў страшэнную неасцярожнасць».
Встречается в таких текстах преимущественно советского периода и деривант допускати: «У процесі боротьби за соціалізм він допускав серйозні помилки (ошибки – В.С.)
в партійному і національно-культурному будівництві, які партія піддала справедливій
критиці» [Радянська Україна , 27.01.82, с. 2]. Однако в текстах теле- и радиопередач
последнего времени, как свидетельствуют материалы нашей картотеки, предпочтение
отдается дериванту припускатися как более специализированному, деривационному средству в реализации усиленной пейоративной оценки определенного фрагмента
действительности: «Президент припустився низки неточностей щодо створення
коаліції» [Радио, 18.06.06], «Президент допустил ряд неточностей в отношении создания коалиции», «Прэзідэнт дапусціў шэраг недакладнасцей у адносінах да стварэння
кааліцыі»; «Ізраїль припустився кричущих порушень норм гуманітарного права у війні
з організацією Хезбаллах» [Радио, 22.11.06], «Израиль допустил грубейшие нарушения норм гуманитарного права в войне с организацией Хезбаллах», «Ізраіль дапусціў
найгрубейшыя парушэнні нормаў гуманітрнага права ў вайне з арганізацыяй Хезбаллах»; «Що треба робити, аби не припуститися незворотної втрати зору?» [Радио,
26.11.06], «Что нужно делать, чтобы не допустить необратимой потери зрения?»,
«Что трэба рабіць, каб не дапусціць незваротнай страты зроку?»; «Вона припустилася одного промаху і посіла друге місце» [Радио, 18.03.07], «Она допустила один
промах и заняла второе место», «Яна дапусціла адзін промах і заняла другое месца»;
«Сьогодні розповімо (расскажем), як не припуститися помилок у магазині при покупці
технічних товарів» [Радио, 22.06.07]. Как видим, если в русском и белорусском языках
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пейоративный семантический эффект представлен в тексте имплицитно, в украинском
языке он выражен эксплицитно с помощью дераванта припускатися.
Украинский дериват вдаватися до был «вычислен» в процессе анализа функциональносемантических свойств русского дериванта предпринимать [12: 206-211] с позиции одностороннего сопоставительного подхода [1: 74], позволившего установить к этому дериванту
украинские и белорусские дериванты-соответствия, в числе которых оказался отмеченный
выше украинский деривант. Необычность ситуации заключается в том, что в двуязычных
русско-украинских словарях к дериванту предпринимать со специфической семой предполагаемого результата действия приводится целый ряд соответствий, кроме дериванта вдаватися до, который по материалам нашей картотеки стоит на первом месте среди
других украинских деривантов по степени реализации предполагаемого результата действия: «I ось тут кияни вдалися кінець кінцем до тривалого штурму» [Радянська Україна,
11.06.80, с. З] – «И вот киевляне предприняли в конце концов продолжительный штурм»;
«Європейці вдалися до альтернативних варіантів постачання газу» |Радио, 21.01.06 г.] –
«Европейцы предприняли альтернативные варианты поставок газа»; «Якщо не буде створена коаліція, чи вдасться президент до розпуску парламенту» [Радио, 06.06.06 г.] – «Если
не будет создана коалиция, предпримет ли президент роспуск парламента»; «Російські
власті вдалися до енергетичних і інших санкцій, маючи на меті змінити крс української
політики» [Радио, 17.08.06 г.] – «Российские власти предприняли энергетические и другие
санкции, руководствуясь целью изменить курс украинской политики»; «Отже лісівникам
доводиться вдаватися до непопулярних заходів» [Радио, 30.05.06 г.] – «Поэтому лесничим
приходится предпринимать непопулярные меры»; «Властям Криму довелося вдатися до
нестандартних методів у боротьбі з самозахопленням землі» [Радио, 08.12.06 г] – «Властям Крыма пришлось предпринять нестандартные методы в борьбе с самозахватом земли»; «Ми пропонуємо не вдаватися до збільшення дефіциту бюджету» [Радио, 14.03.07
г.] – «Мы предлагаем не предпринимать увеличения дефицита бюджета»; «Україна знову
може вдатися до запровадження квоти зерна» [Радио, 07.06.07 г.] – «Украина снова может предпринять введение квоты зерна».
В приведённых примерах существенно отражена типовая деривационная группа
вербоидов с деривантом вдаватися (вдатися) до: вдаватися до варіантів (запровадження, збільшення, методів, розпуску, санкцій, штурму).
Эффективной реализации предполагаемого результата действия способствует редуцированная сема глагола дати, лежащего в основе весьма фразеологизированной деривационной структуры дериванта вдаватися до: «Дати... надавати в чиєсь користування
(предоставлять в чьё-л. пользование)»[7: 202]. Не случайно поэтому украинский деривант вдаватися до может реализовать предполагаемый результат даже там, где русский деривант предпринимать, как свидетельствуют материалы словарей и наши материалы, не
зафиксирован, хотя практически возможен: «Звичайно, Росія може вдатися на певний час
до енергетичного тиску, але зараз інша .міжнародна ситуація» [Радио, 30.07.06 г.] – «Конечно, Россия может предпринять (оказать) на определённое время энергетическое давление
(нажим), но сейчас другая международная ситуация». Нормативно здесь естественен деривант оказать (давление, нажим), имеющий украинские соответствия справляти, вчиняти
(тиск), однако ни русский, ни украинские дериванты не передадут элементов предполагаемого результата процессуального признака. Не передадут его и белорусские дериванты
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аказаць, учыніць: Звичайна, Расія можа аказаць (учынiщь) на пэўны час энергетычны ціск,
але зараз іншая міжнародная сітуацыя.
В связи с этим весьма интересным представляется развитие мысли С. Сятковского об
унилатеральном (одностороннем) подходе при сопоставительном исследовании, когда
«двуязычные односторонние отношения можно... в рамках... пары языков подразделить на
отношения типа «язык А –язык В» и отношения типа «язык В – язык А» [13: 9]. Следует отметить, что «результаты одностороннего анализа не являются обратными. Если «перевернуть» одностороннюю процедуру, тогда будем иметь другую картину» [1: 79]. Воспользовавшись терминами исходный язык – целевой язык [1: 79], когда исходный язык
используется в функции описательной системы соотнесённых объектов целевого языка
(языков), вырисовывается следующая картина соотношений между исходным деривантом
и деривантом целевым: одна часть семантико-деривационных функций дериванта вдаватися
до покрывается деривантом предпринимать, как отмечалось выше, другая – деривантами
испытывать, прибегать, ударяться и т.д. Например: 1) «Оскільки встановити функціональносемантичну еквівалентність важко, а можливо, її взагалі немає, то, вважає Г.Нікель, найкраще,
що можна зробити, це вдатися до поняття квазіеквівалентності, як це роблять у теорії перекладу» [1: 96] – «Поскольку определить функционально-семантическую эквивалентность
трудно, а возможно, она вообще отсутствует, то, считает Г.Никель, лучше всего, что можно
сделать, это использовать понятие (прибегнуть к понятию) квазиэквивалентности, как
это делают в теории перевода»; 2) «...у переважній більшості літературних (та й фольклорних) казок герої у боротьбі зі злом часто-густо вдаються до допомоги «чарівних знарядь
(чарівні палички, капелюхи-невидимки тощо» [Літературна Україна, 12.08.80, с. 2] – «...в
подавляющем большинстве литературных (а также фольклорных) сказок герои в борьбе со
злом достаточно часто используют помощь (прибегают к помощи) волшебных средств
(волшебные палочки, шапки-невидимки и т.д.)»; 3) «До надзвичайних заходів безпеки влада
була змушена вдатися через погрози терористів» [Радио, 11.06.05] – «К чрезвычайным мерам безопасности власть была вынуждена прибегнуть из-за угроз террористов»; 4) «Вони
(селяни у Дніпропетровській області. – В.С.)... вдаються до пияцтва, бійки та наркоманії» [Радио, 19.04.04] – «Они (крестьяне в Днепропетовской области.- В.С.)... вдаряются в
пьянство, драку и наркоманию»; 5) «До цього прийому вдається багато поетів» [Радио,
25.01.07] – «К этому приёму обращаются многие поэты».
Следовательно, анализируемая типовая деривационная группа вербоидов может получить продолжение: вдатися (вдаватися) до бійки (допомоги, наркоманії, поняття квазіеквівалентності, прийому, пияцтва, тиску). Представляет интерес то, что с учётом значимости
семантики текста русские вербоиды могут менять дериванты. Это отражено в третьем
примере, когда украинский вербоид вдаватися до заходів переводится русским вербоидом
прибегнуть к мерам, как семантически более весомым.
В белорусском языке к украинскому деривату вдаватися до могут быть соответствия скарыстоўвацца, выкарыстоўваць, учыняць, ужываць, звяртацца и др.: 1) «Паколькі вызначыцъ функцыянальна-семантычную эквівалентнасць цяжка, а мажліва, яе наогул няма, то, як лічыць Г. Нікель, найлепшае, што, можна зрабіць, – гэта
скарыстацца паняццем квазіэвівалентнасці, як гэта робяць у тэорыі перакладу»;
2) «...у пераважнай большасці літаратурных (а таксама фальклорных) казак героі ў
барацъбе са злом доволі часта выкарыстоўваюцъ дапамогу чарадзейных сродкаў
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(чарадзейнай палачкі, шапкі-невідзімкі і інш.)»; 3)«Надзвычайныя захады бяспекі ўлада
была змушана ужыць праз пагрозы терарыстаў»; 4)«Яны (сяляне у Днепрапятроўскай вобласці. – B.C.)... учыняюць п’янства, бойкі і падвяргаюцца (зазнаюць) наркаманіі»; 5)
«Да гэтага прыёму звяртаюцца многія паэты».
Следует отметить, что в русском и белорусском языках представлены компоненты вдаваться в и удавацца у, которые фигурируют в основном в словосочетаниях, подвергшихся
определённой фразеологизации: вдаваться в детали, вдаваться в крайности, вдаваться в
объяснение, вдаваться в подробности, вдаваться в тонкости [14: 21]; удавацца ў крайнасцъ,
удавацца ў падрабязнасці [15: 85]. Правда, если судить по материалам 4-томного «Словаря русского языка» и 5-томного «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы», имеют место
случаи употребления копонентов вдаватья в, удавацца у в функции деривантов вербоидов:
«Вдаться... 2. перен. Предаться чему-л., отдаться какому-л. чувству, состоянию и т.п. [Ольга]
не вдалась в мечтательность, не покорилась внезапному трепету листьев, ночным видениям. И.Гончаров, Обломов. // Углубиться во что-л. Вдаваться в подробности. □ Я,кажется,
уж слишком вдался в отвлечённости, – отложу продолжение моих рассуждений до другого
письма. Тургенев, Переписка. ◊ вдаться в крайности зайти в чём-л. (в суждении, в деятельности и т.д.) чрезвычайно далеко, доводя до противоречий или крайних положений. Вдаться в обман поддаться обману, обмануться» [8: 142]; «Удацца... 6. перан.: у што. Унікнуць,
паглыбіцца у что-н., аддацца якой-н. дзейнасці; захапіцца чым-н. Удацца ў сутнасць справы.
□ Вера ўдалася ў пісанне, [Марыя Паўлаўна] з прагавітай увагай розглядала яе схілены над
паперай твар. Зарэцкі // Аддацца якому-н. пачуццю, увайсці у які-н. стан. Удацца ў тугу. Удацца ў фантазію» [16: 618]. Однако, если приведённые выше русские и белорусские дериванты
в определённой мере коррелируют с деривантами предпринимать, вдаватися до, то компоненты вдаваться в, удавацца ў таких корреляций практически с ними не имеют.
В результате складываются следующие схемы:
				
				
вдаватися (до)			
				
				

предпринимать
прибегать (к)
использовать
обращаться
ударяться (в)

				
				
вдаватися (до)			
				
				

скарыстоўвацца
выкарыстоўваць
учыняць
ужываць
звяртацца

Итак, односторонний сопоставительный анализ украинского дериванта вдаватися
до и его русских и белорусских функционально-семантических соответствий с позиции
типовой деривационной группы вербоидов, отражающей системный характер сё составляющих, подтверждает мысль о разных результатах этого анализа в зависимости от избранного целевого языка.
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Украинская типовая деривационная группа вербоидов с деривантом вдаватися до, отдавая предпочтение русской группе с деривантом предпринимать, имеет функциональносемантические связи с другими русскими деривационными группами.
Более равномерны функционально-семантические сходства и различия украинской
типовой деривационной группы с белорусскими группами.
Представленные в русском и белорусском языках компоненты вдаваться в, удавацца ў
употребляются в основном во фразеологизированных словосочетаниях. Имеющие место
случаи использования их в функции деривантов практически не соотносятся с дериватами вдаватися до и предпринимать.
Как видим, типовые деривационные группы вербоидов, возглавляемые в белорусском и
русском языках деривантами дапускаць, допускать, а в украинском – деривантами допускати, допускатися, припускати, припускатися, с одной стороны, и типовая украинская группа
вербоидов во главе с деривантом вдаватися до и её русскими и белорусскими соответствиями – с другой, имеют существенные функционально-семантические расхождения.
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(Кіровоград, Україна)

МЕХАНІЗМ ТВОРЕННЯ СЛЕНГОВИХ ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ
(на матеріалі сленгових соматизмів в українській та німецькій мовах)
У статті здійснено спробу виявити механізми творення вторинних номінацій частин
тіла людини в українському й німецькому слензі. Визначено особливості метафоричної
та метонімічної моделей семантичної трансформації слів у слензі та частоту їхнього
використання в українській та німецькій мовах.
Ключові слова: вторинна номінація, метафора, метонімія, сленг, соматизм.
В статье сделана попытка выявить механизм образования вторичных номинаций
частей тела человека в украинском и немецком сленге. Определены особенности метафорической и метонимической моделей семантической трансформации слов в сленге и
частоту их использования в украинском и немецком языках.
Ключевые слова: вторичная номинация, метафора, метонимия, сленг, соматизм.
In the article an attempt to identify formation mechanisms of the secondary nominations of
the human body parts in the Ukrainian and German slang is made. The features of metaphoric
and metonymic models of semantic transpositions are defined and their frequency in Ukrainian
and German slang is determined.
Key words: secondary nomination, metaphor, metonymy, slang, somatisms
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Хомякова, H. Ehmann) відзначають, що комунікативна вага сленгу поступається місцем його
репрезентативній значущості. Сленг має ефект “розвантаження” атмосфери розмови через
відхід від усталених мовних норм та правил [1: 44]. Основними комунікативними намірами
мовця є охарактеризувати, виразити себе, заявити про свою індивідуальність за допомогою
мовних засобів. Таким чином, мова сленгу чітко усвідомлюється і використовується як
засіб самоствердження. Сленг, як і будь-яке новоутворення у мові, експлікує креативний
потенціал мовця. “Бажання творити щось нове, власне … коріниться глибоко у людській
природі. Особливо це стосується мови, в якій людина переважно “грає”, прагнучи до абсурдного, смішного через переосмислення усталених понять” [2: 21].
З-поміж усіх видів вторинної номінації (далі ВН) (розширення/звуження значення слова, метафора, метонімія, синекдоха, оксюморон та ін.) найбільш продуктив© Русановська Т.В., 2011
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ним у сленговій лексиці української та німецької мов є метафора й метонімія. Це
пояснюється їхньою здатністю, передаючи певну інформацію, викликати відповідну
емоційну реакцію в мовців.
Предметом нашого дослідження є метафоричні та метонімічні моделі семантичного перетворення соматизмів в українському та німецькому сленгу. Метою цієї
розвідки є виявлення особливостей механізму метафори та метонімії у сленгових вторинних номінаціях частин тіла людини та зіставлення частоти їхнього використання в
українському й німецькому сленгу.
Розрізнення метафори й метонімії ґрунтується на типі інформації, яка покладена в
основу цих когнітивних механізмів. Уважають, що в метафорі відбувається взаємодія
двох ментальних сфер, загальних фреймів чи доменів, внаслідок чого концепт, що
метафоризується, збагачується новими уявленнями й асоціативними зв‘язками. На
відміну від метафоричного, когнітивний механізм метонімії не виходить за межі одного
фрейму [3: 56]. Якщо змоделювати міжфреймову структуру метонімічного переносу, то
очевидно, що семантична трансформація відбувається на основі асоціативних кореляцій,
як і при метафоризації, однак у метонімії первинна та вторинна номінації суміжні, тобто
між ними наявні різного роду зв‘язки (частина – ціле, вміст – вмістилище, ціле – частина,
якість предмету – предмет тощо).
Дж. Лакофф для вивчення принципів категоризації та структурування ментального простору людини виділяє поняття когнітивної моделі, що є комплексним структурованим цілим,
гештальтом, який використовується в процесі мислення й формування категорій. У типології
когнітивних моделей Дж. Лакоффа поряд із пропозиційною й образно-схематичною
виокремлені метафорична й метонімічна когнітивні моделі. Пропозиційні визначають елементи, їхні властивості й відношення між ними. Цілісна структура пропозиції тотожна схемі
„частина–ціле“. Образно-схематичні моделі характеризуються схематичними образами (наприклад, траєкторія, довжина тощо). Ці дві моделі структурують концепт, представлений
ЛО, а перехід від основних до похідних смислів здійснюється за рахунок метафоричних
і метонімічних моделей. Метафорична модель передбачає проекції з пропозиціональної
чи образно-схематичної моделей однієї сфери на відповідну структуру іншої сфери. За
метонімічної моделі проектування здійснюється в межах однієї концептуальної сфери і дає
можливість використовувати частину для називання цілої моделі [4: 32].
Внаслідок метафоризації відбувається раптове алогічне поєднання двох фреймів, що
забезпечує досягнення експресивності та часто сміхового ефекту внаслідок неочікуваності
їхньої опозиції, чого бракує за метонімічної моделі семантичної трансформації.
У ході нашого дослідження виявлено лише шість одиниць українського та шість
одиниць німецького сленгу, утворених шляхом метонімічного переносу, що становить
відповідно 1,96% та 0,6% сленгових ВН частин тіла: укр.: травний тракт ← кишка;
груди ← силікони; ноги ← масли; шия ← дихало; обличчя ← портрет; підборіддя ←
борода; тіло ← натура; нім.: die Busen ← das Milchdrüsenfettgewebe, die Titten, die Betontitten, die Würstchentitten; das Gesicht ← der Gesichtsgrinsen; der Penis ← das Glied;
das Gehirn ← der Kopf. Змоделюємо семантичну трансформацію деяких з них.
За тлумачним словником, травний тракт – "Система органів у багатоклітинних тварин,
призначена для переробки і видобування з їжі поживних речовин, всмоктування їх у кров і
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виділення з організму неперетравлених залишків (кінцевих продуктів життєдіяльності)"
[ТСУМ]. Кишка – «1. Еластична трубка, що є частиною травного тракту людини або
тварини» [ТСУМ].
Базові фрейми лексеми травний тракт: Предметний фрейм: ДЕЩО (травний
тракт) є СТІЛЬКИ (один), існує ТАК (міститься), існує ТАМ (у тілі людини / тварини).
Таксономічний фрейм: ДЕЩО-вид (травний тракт) є ДЕЩО-рід (система органів людини / тварини). Компаративний фрейм: ТАКЕ (форма) ДЕЧОГО-референта (травного
тракта) є ніби ТАКЕ-форма ДЕЧОГО-корелята (трубки). Посесивний фрейм: ДЕЩОціле (травний тракт) має ДЕЩО-частини (стравохід, шлунок, товстий та тонкий кишечник та ін.) та ДЕЩО-ціле (травна ситсема людини / тварини) має ДЕЩО-частину
(травний тракт). Акціональний фрейм: ДЕЩО-агенс (травний тракт) виконує дію
(переробляє їжу та виділяє з неї поживні речовини для всмоктування їх в кров, а також
виводить з організму неперетравлені залишки) (рис. 1):

Рис. 1. Фреймова модель соматизму «травний тракт»
Базові фрейми лексеми кишка: Предметний фрейм: ДЕЩО (кишка) є СТІЛЬКИ
(одна), існує ТАК (міститься), існує ТАМ (у черевній порожнині людини / тварини).
Таксономічний фрейм: ДЕЩО-вид (кишка) є ДЕЩО-рід (орган травлення). Компаративний фрейм: ТАКЕ (форма) ДЕЧОГО-референта (кишки) є ніби ТАКЕ-форма ДЕЧОГОкорелята (трубки). Посесивний фрейм: ДЕЩО-ціле (кишка) має ДЕЩО-частини (стінки,
слизову облонку) та ДЕЩО-ціле (система травлення) має ДЕЩО-частину (кишку). Акціональний фрейм: ДЕЩО-агенс (кишка) виконує дію (виділяє ферменти для подальшого
(кишкового) перетравлювання їжі) (рис. 2).

Рис. 2. Фреймова модель сленгового соматизму «кишка»
Як видно зі схеми, вторинна номінація (кишка) є структурною частиною первинної
(травний тракт) і належить відповідно до її таксономічного фрейму. Отже, маємо мо172

дель метонімічного перенесення «частина→ціле», яка представлена також і в наступній
СВН: die Titten → der Busen.
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blick auf ihren erotischen Reiz“ [Du I, с. 450] (жіночі груди, особливо з точки зору їхньої
еротичної привабливості).
Базові фрейми лексеми der Busen: Предметний фрейм: ДЕЩО (der Busen / груди)
є СТІЛЬКИ (пара), є ТАКИМ (округлим) існує ТАК (є), існує ТАМ (у верхній передній
частині тіла жінки). Таксономічний фрейм: ДЕЩО-вид (груди) є ДЕЩО-рід (частина тіла людини). Компаративний фрейм: ТАКЕ (форма) ДЕЧОГО-референта (грудей) є
ніби ТАКЕ-форма ДЕЧОГО-корелята (конуса). Посесивний фрейм: ДЕЩО-ціле (груди)
має ДЕЩО-частини (молочні протоки, сосок, ореолу) та ДЕЩО-ціле (тіло людини) має
ДЕЩО-частину (груди). Акціональний фрейм: ДЕЩО-агенс (груди) виконує дію (годування новонароджених дітей молоком) (рис. 3):

Рис. 3. Фреймова модель соматизму «der Busen“
Тлумачний словник німецької мови подає лише вторинне значення даної лексеми:
die Titte – «(derb.) weibliche Brust“ [Du VI, с. 2597] (груб. жіночі груди). Однак німецькоросійський перекладний словник наводить первинне значення: die Titte – „сосок (у животного)“. Це свідчить про те, що вторинна номінація закріпилася в узусі.
Базові фрейми лексеми die Titte: Предметний фрейм: ДЕЩО (die Titte / сосок [у тварин]) є СТІЛЬКИ (пара), є ТАКИМ (округлим) існує ТАК (є), існує ТАМ (у верхній передній частині тіла). Таксономічний фрейм: ДЕЩО-вид (груди) є ДЕЩО-рід (частина
тіла тварини). Компаративний фрейм: ТАКЕ (форма) ДЕЧОГО-референта (соска) є ніби
ТАКЕ-форма ДЕЧОГО-корелята (конуса). Посесивний фрейм: ДЕЩО-ціле (груди) має
ДЕЩО-частини (соски). Акціональний фрейм: ДЕЩО-агенс (сосок) виконує дію (годування новонароджених дітей молоком) (рис. 4):

Рис. 4. Фреймова модель сленгового соматизму «die Titte“
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Отже, метонімія поряд з метафорою є наслідком здатності людського мислення до
асоціювання, але її відмінність від метафори полягає в механізмах творення, внутрішній мотивованості, функціональній спрямованості. При метонімії маємо асоціацію за
суміжністю, що не зачіпає глибинного значення слова. Метафора й метонімія різняться
між собою не лише способом трансформації значення, а й своєю функціональністю. Так,
головною функцією для метафори є характеризація, тобто суб'єктивна оцінка позначуваного, а функція ідентифікації об'єктів для метафори вторинна. Для метонімії ж типове
виконання ідентифікуючої функції стосовно інших предметів.
Виділяють декілька видів метафори. Метафору, яка виникає внаслідок потреби в номінації об'єктів дійсності, називають відповідно номінативною (ідентифікуючою, індикативною). Така метафора утворюється на основі подібності предметів функціонально
чи за зовнішніми наочними ознаками і швидко втрачає свою образність. Сформовані в
результаті цієї метафоризації номінативні одиниці виступають найчастіше омонімами.
Когнітивна (концептуальна) метафора ґрунтується на зміщенні в поєднуваності предикатних слів і призводить найчастіше до виникнення абстрактних значень. “Метафора – це
не лише вживання одного слова замість іншого, вона в кожному випадку пов’язана з утворенням нового змісту, який з’являється внаслідок дії складних когнітивних механізмів” [7: 55].
На відміну від номінативно-когнітивної, головною функцією образної (предикативної, ознакової, мовленнєвої) метафори є пошук образу, визначення смислових нюансів
чи вираження оцінки предмета, а не номінування його. Така метафора не стільки вказує
на об'єкт номінації, скільки описує його. Характеризуюча функція предикативної метафори на рівні семантики номінації проявляється як експресивність, тобто здатність виражати суб'єктивне ставлення мовця. Такі метафори відповідно називають експресивними. Експресивна метафора спрямована на пробудження почуттів, емоцій, переживань
і, відповідно, саме цей вид метафори притаманний сленговим номінаціям, оскільки дає
можливість якнайкраще реалізувати основні функції сленгу: створення ефекту новизни,
незвичайності, передачі настрою, надання висловленню виразності, образності, уникненню штампів і кліше [8: 9].
Хоча сленгові вторинні номінації позначають ту ж саму реалію, що й первинні, проте
нові концепти, утворені внаслідок предикативної метафори, лише частково можна назвати синонімами, адже їхня подібність обмежується денотатом номінації, що складає
тільки частину концепту, але його асоціативність, експресивне забарвлення, почуття й
емоції, які його сприйняття викликає в співрозмовника, зовсім різні. Тому явище повної
синонімії сленговій лексиці не властиве. Певно, важко назвати синонімами слова ноги
/ die Beine та відповідні українські й німецькі сленгові номінації для позначення тогож
об‘єкта номінації копита / die Landkartstelzen:
А ти доходяга. От-от копита відкинеш… [9: 257].
Oma: “Wollen wir uns morgen im Freibad sonnen?“
Opa: „Willst du deine Landkartenstelzen wirklich der Öffentlichkeit zumuten?“ [10].
За тлумачним словником, нога – «Одна з двох нижніх кінцівок людини» [ТСУМ];
das Bein – „Zum Stehen und Fortbewegen dienende Gliedmaße bei Mensch und Tier, die
beim Wirbeltier einschließlich Mensch vom Hüftegelenk bis zu den Zähen reicht“ [Du I,
с. 335] (частина тіла [кінцівка] в людини та хребетних тварин від стегна до паль174

ців, яка слугує засобом опори й руху), копито – «Рогове утворення в кінці ніг деяких
ссавців» [ТСУМ]; Landkartenstelzen є новоутворенням, що не зафіксоване в словнику
як цілісна композита. Die Stelze – “[meist Pl.] in ihrer unteren Hälfte mit einem kurzem
Querholz o.a. als Tritt für den Fuß versehene Stange, die paarweise (besodners von Kindern
zum Spielen) benutzt wird, um in erhöhter Stellung zu gehen“ [Du VI, с. 2492] (Дерев'яна
палиця для ходьби з поперечиною в нижній частині для стопи, використовується
попарно (здебільшого дітьми в грі), щоб пересуватися в підвищенному положенні).
Змоделюємо когнітивну структуру цих одиниць.
Базові фрейми лексеми нога: Предметний фрейм: ДЕЩО (нога) є СТІЛЬКИ (дві), є видовженої форми, існує ТАК (росте), існує ТАМ (на тілі людини / тварини). Таксономічний
фрейм: ДЕЩО-вид (нога) є ДЕЩО-рід (частина тіла). Компаративний фрейм: ТАКЕ (форма) ДЕЧОГО-референта (ноги) є ніби ТАКЕ-форма ДЕЧОГО-корелята (палиці). Посесивний
фрейм: ДЕЩО-ціле (нога) має ДЕЩО-частини (стегно, коліно, ступню, пальці) та ДЕЩОціле (тіло людини / тварини) має ДЕЩО-частину (ногу). Акціональний фрейм: ДЕЩО-агенс
(нога) виконує дію (є засобом опори та переміщення людини/тварини) (рис. 5):

Рис. 5. Фреймова модель соматизму «нога»
Базові фрейми лексеми копито: Предметний фрейм: ДЕЩО (копито) є СТІЛЬКИ
(одне), є ТАКИМ округлої форми, існує ТАК (є), існує ТАМ (в кінці ніг деяких ссавців). Таксономічний фрейм: ДЕЩО-вид (копито) є ДЕЩО-рід (рогове утворення). Компаративний фрейм: ТАКЕ (форма) ДЕЧОГО-референта (копита) є ніби ТАКЕ-форма
ДЕЧОГО-корелята (кулі). Посесивний фрейм: ДЕЩО-ціле (копито) має ДЕЩО-частини
(пальці) та ДЕЩО-ціле (нога тварини) має ДЕЩО-частину (копито). Акціональний
фрейм: ДЕЩО-агенс (копито) виконує дію (є опорою при ходьбі, захищає підошву ноги
від пошкодження) (рис. 6):

Рис. 6. Фреймова модель сленгового соматизму «копито»
Базові фрейми лексеми das Bein: Предметний фрейм: ДЕЩО (das Bein / нога) є
СТІЛЬКИ (дві), є ТАКИМ (видовженої форми), існує ТАК (є), існує ТАМ (на тілі людини
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/ тварини). Таксономічний фрейм: ДЕЩО-вид (нога) є ДЕЩО-рід (частина тіла). Компаративний фрейм: ТАКЕ (форма) ДЕЧОГО-референта (ноги) є ніби ТАКЕ-форма ДЕЧОГОкорелята (палиці). Посесивний фрейм: ДЕЩО-ціле (нога) має ДЕЩО-частини (стегно,
коліно, стопу, пальці) та ДЕЩО-ціле (тіло людини / тварини) має ДЕЩО-частину (ногу).
Акціональний фрейм: ДЕЩО-агенс (нога) виконує дію (є засобом опори та переміщення
людини / тварини) (рис. 7):

Рис. 7. Фреймова модель соматизму «das Bein“
Базові фрейми лексеми die Stelze: Предметний фрейм: ДЕЩО (die Stelze / ходуля) є
СТІЛЬКИ (дві), є ТАКИМ (видовженої форми). Таксономічний фрейм: ДЕЩО-вид (ходуля) є ДЕЩО-рід (деревина). Компаративний фрейм: ТАКЕ (форма) ДЕЧОГО-референта
(ходулі) є ніби ТАКЕ-форма ДЕЧОГО-корелята (ноги). Посесивний фрейм: ДЕЩО-ціле
(ходуля) має ДЕЩО-частини (верхню / нижню частини, перекладину) Акціональний
фрейм: ДЕЩО-агенс (ходуля) виконує дію (слугує для пересування в підвищеному
положенні) (рис.8):

Рис. 8. Фреймова модель сленгового соматизму «die Stelze“
Зі схем очевидно, що семантична трансформація нога ← копито та das Bein ← die
Stelze можлива на основі наявності спільних вузлів у предметному й акціональному
(в українській мові) і компаративному й акціональному (в німецькій мові) фреймах
цих одиниць. Однак ми не говоримо про синонімічність номінацій, оскільки вторинна має експресивне забарвлення і спричиняє комічний ефект.
Отже, основними механізмами семантичного перетворення слів на позначення
частин тіла людини в українському та німецькому сленгу є метафора та метонімія,
відмінність між якими з погляду когнітивної семантики полягає в особливостях
міжфреймової взаємодії: метафора передбачає неочікуваний перехід від одного фрейму до іншого, метонімічна ж семантична трансформація відбувається в межах одного
фрейму. Виявлена значно менша продуктивність метонімічного типу семантичних
трансформацій у сленгових вторинних номінаціях частин тіла людини у сленгу обох
досліджуваних мов у порівнянні з метафоричним пояснюється тим, що метафорі властива яскрава образність, яка повніше висловлює авторське емоційно-оцінне став176

лення, що і є головною функцією сленгу. Перспективи дослідження механізмів метафори та метонімії, яке може здійснюватись на матеріалі різних лексичних пластів
будь-яких мов у тому числі й у зіставному аспекті, визначаються його здатністю
виявляти універсальні та мовно-національні особливості категоризації світу та її
фіксацію мовними засобами.
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СЕМАНТИЧНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ НЕЙТРАЛЬНИХ І
КОНОТАТИВНИХ ЛЕКСЕМ, ЩО НАЗИВАЮТЬ ЛЮДИНУ ЗА ВІКОМ
В ІСПАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Стаття присвячена розгляду основних семантичних способів і моделей словотвору
іменників на позначення людини за віком у сучасних іспанській та українській мовах.
Встановлено продуктивність цих способів словотвору для зазначених іменників в мовах,
що аналізуються.
Ключові слова: семантика, словотвір, вік людини, первинне та вторинне значення,
конотація, оцінка.
Статья посвящена рассмотрению основных семантических способов и моделей
словообразования имен существительных, которые называют человека по признаку
возраста в современных испанском и украинском языках. Установлена продуктивность
этих способов словообразования для указанных имен существительных в языках, которые анализируются.
Ключевые слова: семантика, словообразование, возраст человека, первичное и вторичное значение, коннотация, оценка.
The article is devoted to the study of the main semantic means and models used in the
formation of the nouns denoting people by their age in the modern Spanish and Ukrainian
languages. The productivity of these word-formation means is determined for the nouns under
consideration in the languages analyzed.
Key words: semantics, word formation, age of a person, primary and secondary meaning,
connotation, evaluation.
У сучасній порівняльній семантиці дослідження здійснюються з позиції лінгвокультурології, яка ґрунтується на принципах порівняльної антропології В. фон Гумбольдта й культурної антропології Е. Сепіра й Б.Л. Уорфа. Особливе місце відводиться вивченню національного образу зовнішності людини як явища, що співвідноситься з історичним минулим
і сьогоденням того чи іншого народу. Одним із важливих аспектів у цьому контексті постає
дослідження лексики на позначення людини за біологічною статтю й віком. До цієї проблеми
на матеріалі романських мов зверталася Т.О. Рєпіна [13], англійської – І.С. Беженар [2], німецької – О.Е. Ластовкіна [8], української, російської та англійської мов – В.І. Матвєєв [10].
Увага до індивіда, його внутрішнього світу, психічного та інтелектуального стану, до
способів вираження цього стану в процесі комунікації обумовлює важливість вивчення конотативних значень слів і висловлень, що належать до оцінної категорії лексики.
Природа конотативних особливостей і оцінних характеристик була предметом розгляду О.М. Вольф [4], Т.А. Космеди [7], В.М. Телії [15] та ін. Їх роботи є теоретичною й
методологічною базою аналізу кваліфікативної лексики загалом. Ця проблематика була
© Проценко І.Ю., 2011
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об’єктом дослідження на матеріалі різних мов: іспанської (Л.В. Артемова [1]), французької (Е.В. Стуліна [14]), української (Л.В. Мельник [11]) та ін.
Особлива увага з погляду на способи передачі конотативних значень приділяється вивченню засобів словотвору лексем зі значенням оцінки. Досліджуються як семантичні функції формантів (афіксів), що беруть участь у морфологічних видозмінах слова (Т.П. Вільчинська [3],
В.Д. Голобкова [5], К.Г. Городенська та М.В. Кравченко [6], Р.С. Помірко [12], та інші автори),
так і семантичні способи словотвору: метафоризація, метонімічні зсуви тощо (Н.Д. Арутюнова [16: 5–33], Е. Кассірер [16: 33–44], Дж. Лакофф і М. Джонсон [16: 387–416], Н.В. Лобур [9],
Р. Якобсон [16: 110 –133] та ін.).
Мета нашої роботи – визначити семантичні способи словотвору іменників, що називають
людину певного віку в іспанській та українській мовах.
Актуальність такого дослідження зумовлена відсутністю системних досліджень лексичних
одиниць на позначення віку людини в іспанській та українській мовах у зіставному аспекті.
За всю історію розвитку людства було запропоновано багато схем поділу життя людини.
Ми, спираючись на епігенетичну теорію розвитку особистості Е. Еріксона, пропонуємо
визначати п'ять періодів життя людини: дитинство (складається з двох частин: вік немовляти
– від народження до 2 років; власне дитинство – від 2 до 14 років), отроцтво (14-16 років),
юність (16-25 років), зрілість (25-65 років), старість (від 65 років). На підставі цього іменники, що називають людину за віком, об’єднані у п’ять лексико-семантичних груп (далі ЛСГ):
«дитина», «підліток», «молода людина», «доросла людина», «стара людина» (див. табл. 1).
Таблиця 1
ЛСГ, що називають особу за віковою ознакою в іспанській та українській мовах
Мова
Іспанська мова
Українська мова
кількість лексем
%
кількість лексем
%
ЛСГ
дитина
підліток
молода людина
доросла людина
стара людина
РАЗОМ

220
20
63
32
86
421

52
5
15
8
20
100

201
51
101
36
89
478

42
10
21
8
19
100

В іспанській та українській мовах майже половина лексем, що аналізуються, утворена семантичними способами (ісп. – 224 одиниці, що становить 53% від загальної кількості; укр. – 205 одиниць, 43% відповідно).
Найпоширенішим із розглянутих у роботі семантичних способів словотвору іменників на позначення віку людини є метафоризація. Для номінації людини за віком використовуються моделі, в яких первинним значенням лексем (далі S1) є:
Зоо-біореалії – представники флори та фауни тих регіонів, у яких формується нове
значення слова. Лексична наповнюваність цих моделей в аналізованих мовах різна. Наприклад, в іспанській та українській мовах для номінації дитини уживаються лексеми,
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первинне значення яких ‘пташеня’. Якщо українські іменники голопуцьок, пуцьверок,
вилупок визначають родо-видове поняття «пташеня», то іспанські слова називають конкретних птахів: charabán ‘пташеня страуса нанду’; pichón ‘пташеня голуба’; pollerudo
‘курча’. В іспанській мові використовуються слова, які у першому значенні позначають
дитинчат тварин з певними додатковими віковими або якісними характеристиками (від
6 місяців до року – chivo; від 1 року до 2 років – maltón; дитина, щойно відірвана від матері – chipil; така, що згубилася, – guacho; грайлива – carincho). В українській мові така
диференціація відсутня.
Слова, що мають однакові первинні значення, у досліджуваних мовах можуть називати людей різного віку. Наприклад, в іспанській мові іменник guaja ‘індик’ вживається
для номінації дитини, в українській мові лексема дундук ‘індик’ позначає стару людину.
Іспанська мова використовує назви екзотичних, не існуючих на території України тварин або рослин, наприклад: guayabo ‘гуаява’, añapa ‘плід ріжкового дерева’ (обидва слова
позначають молоду людину) тощо. Повністю відсутні зоо-біометафори в ЛСГ «доросла
людина» в українській мові. Лексеми з первинним значенням «представник флори» не
використовуються для номінації підлітка й дорослих людей в обох мовах. В іспанській
мові зоо-біометафори найбільше представлені в ЛСГ «дитина» – 43 слова (10% від загальної кількості досліджуваних лексем), 26 з яких мають негативні конотації. В українській мові найпродуктивнішим цей спосіб лексичного словотвору виявляється в ЛСГ
«молода людина» – 42 одиниці (9%), більшість з яких також мають негативне забарвлення. Відмінності в зоометафорах пояснюються, як правило, міфологічним контекстом.
Соціально-побутові реалії, до яких належать релігійні номінації, назви професій, предмети побуту, елементи одягу, продукти харчування, метрична або якісна характеристика
предмета, певні дії й результати дії тощо. В іспанській мові найчастіше соціально-побутова
метафора для номінації людини за віковою ознакою використовується в ЛСГ «дитина» (14
моделей, в яких S1 може бути: маленький мачете – guambito, бульба маніоки – rabuja, свисток
– pituso тощо) і ЛСГ «стара людина» (9 моделей, у яких S1: стара, непотрібна річ – cascsrete,
залізна банка – tarra, барило для перевезення вина – carral тощо). Для української мови такий вид транспозиції основного значення продуктивний у ЛСГ «дитина» (14 моделей, в яких
S1: гаманець – капшук, іграшка – лялька, хліб із залишків тіста – вишкребок тощо) і в ЛСГ
«молода людина» (7 моделей, в яких S1: міфологічний персонаж – валькірія, нарцис, прапор
– малина тощо). Тільки в іспанській мові використовуються метафоричні переноси, в яких
первинне значення лексеми є історичним персонажем (pitagotín – від Піфагор – дуже розумна дитина), казковим персонажем (guagual ‘примара’ – доросла людина), представником
певного стану (caballerete ‘лицар’ – стара людина), предметом корабельної справи (carraco
‘старе судно’ – стара людина), копалина (fócil – стара людина). Характерним для іспанської
мови є вживання лексеми jamona від jamón ‘традиційний піренейській окіст’ для номінації
дорослої жінки. Для української мови типовими є іменники, що в первинному значенні позначають: міфологічний персонаж (зі скандинавської міфології гоблін – підліток, з давньогрецької міфології вакханка – дівчина); персонаж літературного твору (дульцінея ‘Дульцінея’
– молода дівчина); дитяча річ (цмайлик ‘соска’ – дитина); географічне поняття (вертепила
‘прірва’ – дитина); продукти національної кухні (окльоцок, сметанник – дитина).
Метонімія є базою, на якій за допомогою морфологічних засобів виникають слова
для номінації особи: ісп. – braguillas (від bragas ‘маленькі штанці’ і суфікс-демінутив
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-illa) ‘маленький хлопчик’, culillo (від culo ‘попа’ і суфікс-демінутив -illo), ‘дитина’,
сabezudo (від cabeza ‘голова’ і суфікс-аугментатив –udo,-a) ‘дитина’; укр. мізинець, мізинчик, мізинка.
Ономатопея у іменників на позначення віку людини має такі моделі словотвору, в яких
S1 – первинне значення, S2 – лексема, що вживається для номінації людини певного віку:
а) S1 – звуки, які видають самі діти, що не вміють розмовляти → S2 – дитина. Ця
модель використовується іспанською та українською мовами: ісп. – guagua, rorro; укр.
– йойлик, нюня;
б) S1 – вигуки, якими підкликають невеликого зросту свійських тварин → S2 – дитина: укр. – маля, малятко, маляточко;
в) S1 – характерне звучання окремих речей під час роботи або удару об них → S2 –
особа певного віку: укр. – белдик, бембик, дзиґа.
Дві останні моделі існують тільки в українській мові.
Розширення значення у іменників, що називають людину за віком, спостерігаємо
тільки у двох лексем іспанської мови infante (колись використовувалася тільки стосовно
дитини королівської крові), chirete (споконвічно вживалася тільки для номінації дітей
індіанського походження), які у сучасній мові позначають дитину.
Прирощення значення відбувається в іспанській і в українській мовах
за такими моделями: S1 – родич → S2 – особа певного віку (ісп. – abuelo ‘дідусь’, abuela ‘бабуся’; укр. – дід, баба), S1 – відношення людини до школи → S2
– дитина (ісп. – párvulo, укр. – дошкільник), S1 – ветеран → S2 – стара людина
(ісп. – veterano, укр. – ветеран); тільки в українській мові S1 – найменування людини за
ознакою статі → S2 – дівчина (дівка), найменування людини за соціальною ознакою →
особа певного віку (кавалер). Продуктивність семантичних способів словотвору представлена у табл. 2.
Таблиця 2
Продуктивність семантичних способів словотвору ІВО
в іспанській та українській мовах
Мова
Іспанська мова
кількість лексем
%
Спосіб
словотвору
метафора або метонімія
181
43
прирощення значення
31
7
розширення значення
2
0,5
ономатопея
10
2,5
РАЗОМ
224
53%

Українська мова
кількість лексем
%
81
76
–
7
205

25,5
16
0
1,5
43%

Для більш емоційного забарвлення або для посилення оцінки поруч з семантичними
вживаються морфологічні способи словотвору.
У процесі дослідження встановлено, що в іспанській мові для номінації людини певного віку частіше використовуються іменники з негативними конотаціями: 182 одиниці
(43% від загальної кількості аналізованих слів). Для української мови більш уживаними
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є лексеми, які мають позитивний відтінок значення (217 одиниць або 45%), що свідчить
про ліризм, сентиментальність, кордоцентричність українського етносу в порівнянні з
іншими народами, оскільки українське колективне підсвідоме – суцільно позитивне.
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ДІЄСЛІВНОЇ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ
(на матеріалі поетичних творів J.Ch. Günther)
Стаття присвячена розгляду характерних особливостей семантики емотивних дієслів у німецькій мові 20-30-х років XVIII ст. Емотивні дієслова розуміються в даній
студії як маркер емоцій і засіб вираження емоційної діяльності людини та її відношення
до навколишнього світу.
Ключові слова: семантика, емотивна лексика, дієслово, емоція.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей семантики эмотивных глаголов в немецком языке 20-30-х годов XVIII в. Эмотивные глаголы понимаются в
даной работе как маркер эмоций и средство выражения эмоциональной деятельности
человека и его отношения к окружающему миру.
Ключевые слова: семантика, эмотивная лексика, глагол, эмоция.
The article deals with some characteristic features of semantics of emotive verbs in the
German language of 20-30-th of XVIII century. Emotive verbs is understood in this work as a
marker of emotions and emotional expression product of human activity and its relation to the
environment.
Key words: semantics, emotive vocabulary, verb, emotion.
У сучасній лінгвістичній парадигмі знань проблеми вивчення вербалізації людських
емоцій, семантики емотивних лексем, співвідношення категорій емоційності й оцінки, емотивності й експресивності та їх статусу в значенні слова, історичної семантики емоційного
вокабуляра мовної особистості перебувають на передньому плані мовознавчого пошуку і
вважаються одними з найбільш перспективних напрямів розвитку модернового мовознавства [5: 53]. Хоч семантиці дієслівної емотивної лексики присвячено численні дослідження,
у тому числі праці А.Д. Апресяна, А. Вежбицької, Б. Вотяк, Г. Вотяк, М.В. Гамзюка, Т.В.
Еберг, О.Ф. Жукової, І.В. Чепуріної, В.І. Шаховського та інших учених, треба констатувати
абсолютну відсутність теоретичних і практичних досліджень зазначеного вище феномена
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на матеріалі поетичних німецькомовних творів бароко. Як слушно зауважує Л.І. Бєлєхова, поетичний текст – це найвищий прояв „осмислення людиною реального й уявного
світу", „злет фантазії та втілення у словесних поетичних образах ціннісних орієнтирів й
оцінки людиною смислу її буття, місця у Всесвіті" [1: 3]. Продовжуючи думку авторки,
зазначимо, що поетичний текст, як правило, відбиває душевний і емоційно-психічний
стан митця, в якому він перебував, створюючи текст. Крім того поетичний текст включає
в себе також і „надсмисл, пов’язаний з усіма смислами твору, з історичними реаліями, з
фактами життя й особистості автора – створення своєї власної реальності" [8: 207-208].
Метою нашого студіювання є виявлення особливостей семантичної структури дієслівної емотивної лексики німецької мови 20-30-х років XVIII століття.
Фактологічним матеріалом слугують електронні версії поетичних творів Й.К. Гюнтера (1695 – 1723) [14] – одного із найталановитіших німецьких поетів [10 (1: 153)],
який „war mit seinen Gedichten seiner Zeit weit voraus" [11: 126] (Виокремлено нами. – Н.
Р.). На жаль, принципово нову „революційну мову" поета – опис і вираження спектру
власних почуттів і вражень – суспільство не тільки не визнало, а й жорстоко покарало.
На думку О.В. Дакаленка, „екстраординарний" Й.К. Гюнтер намагався розірвати деякою
мірою форму формальнодемонстративного світу німецької барочної поезії й санкціонував прорив почасти реалістичного начала в абстрактній барочній образності" [2: 484].
У контексті барокових форм німецької моралі вчинок Й.К. Гюнтера – це самоправство,
свавілля (Eigenwilligkeit). „Реформатор" був звинувачений в креативності підходу до
вербалізації емоцій і принесений в жертву заради „чистоти й недоторканності" афективної сфери людини. Відтак подолання афектів є необхідною умовою забезпечення позитивного етичного змісту почуттів, які не тільки виявляються силою пізнання, а й мають
бути критерієм правильності спрямування на шляху до істини.
Будучи проклятим найближчою людиною – батьком, Й.К. Гюнтер постійно мігрував
країною у пошуках заробітку (Frankfurt аn Oder → Wittenberg → Leipzig → Dresden →
Breslau → Lauban → Kreuzburg → Leipzig → Jena). Кревні ставилися до нього з прихованою злістю, кохана – із зневагою. Буттєві поневіряння, мирський осуд і непорозуміння
зламали дух юного поета, штовхнули на шлях алкоголізму, який і поставив крапку в цій
„карній громадянській справі". Як бачимо, ритуальна свідомість німецького бароко засудила не вчинок, а Людину, Особистість з її „вольностями"; вона зробила все, аби цілком
позбавити нашого поета індивідуальності, особистої гідності, свободи діяльності, свободи самовираження, свободи самотворення.
Проілюструємо уривок із вірша „Abend-Lied" (1715), де ліричний герой двадцятирічного набожного Й.К. Гюнтера досить емоційно звертається за допомогою до Ісуса Христа, вважаючи Того найкращим адвокатом у „безнадійних справах". Ісус має довести, що
„грішник-поет" знову духовно здоровий:
Du bester Anwalt JЕsu Christ!
Der in den Schwachen mächtig ist,
Komm und vollführe meine Sache!
Beweise, dass dein theures Blut,
Was ich verbrochen, wieder gut
Und auch die Sünder seelig mache.
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Концентрація імперативних конструкцій Komm und vollführe meine Sache! Beweise, dass
dein theures Blut, […], wieder gut, вставне речення Was ich verbrochen, лексика на означення
релігійних реалій die Sünder, seelig, теонім-апелятив JЕsu Christ показують інтенсивність
хвилювання, переживання ліричного героя, його щире й інтелектуальне ставлення до Бога,
яке інтегрує в собі всі спонукальні причини девіантної поведінки Beweise, dass dein theures
Blut, … Was ich verbrochen, wieder gut Und auch die Sünder seelig mache. Ліричний герой
усвідомлює гармонію між людиною і Боголюдиною, між людиною і світом як результат
самодіяльності людини і як передустановлену даність [7: 427].
Короткий екскурс у надра ритуальної свідомості німецького Бароко свідчить про зародження інноваційних підходів до питань взаємозв’язку між мовою й свідомістю, між
мовою й психікою, між мовою й етикою, між мовою й культурою. Узагальнюючи, підкреслимо, що запропоновані Й.К. Гюнтером у своїх віршах співвітчизникам ідеї були їм
не під силу, здавалися чимось чужим, ворожим, небезпечним.
У його літературній спадщині простежуємо творчі пошуки нових зображальних засобів
емоцій, наприклад, графемне оформлення віршів, яке носить системний характер: усі їхні
заголовки – це своєрідний культ Великої Літери AN SEINE BRAUT; DIE VERWORFENE
LIEBE; AUF EINEN KUSZ, серед якого панують дві – N та E. Передбачаємо, що ці літери
мають іконічне значення: форму літери N можна розглядати як дзеркальний симетричний
трикутник; трикутник – це проекція конуса, а конус є досить поширеною моделлю, котра
ілюструє хід часу. У цьому світлі N втілює, очевидно, інобуттєвий та буттєвий час. Лівобічна частина літери-конуса, вершина якої є вихідним пунктом руху згори вниз, співвідноситься з рухом ідеального часу в площині ірреальної дійсності, інобутті – Хаосі, а правобічна частина, вершина якого є вихідним пунктом руху знизу вгору, – з рухом узуального
часу в площині об’єктивної дійсності, земному бутті – Космосі (пор., напр.: [4: 45-46]).
Відтак форму літери N розглядаємо як амбівалентну. У широкому розумінні вона символізує водночас гармонійність і дисбаланс темпорального руху в надрах Хаосу й Космосу; у
вузькому – рівновагу й дисонанс емоційної й когнітивної сфер особистості.
Форму літери E інтерпретують як ліву частину чотирикутника, розрізаного навпіл
[3: 58]. Логічно, що ця літера є втіленням оновленої частини плану інобуття, або Хаосу;
уособленням ступеня якості розумового розвитку індивіда.
Діалектичний зв’язок ідеального й матеріального можна простежити і в графемах
ініціального слова першого рядка першої строфи досліджуваних поетичних текстів, наприклад: DIE Pest, DEINE Schönheit, ETWAS lieben, HAB ich, ICH habe genug, KOMMT,
O LIEBE, NUR, SCHICKE або у перших двох літерах ініціального слова першого рядка
першої строфи, наприклад: MEin Kummer DEr Feyer-Abend Schweig; в анлауті імені Ісуса
JEsu Christ. Цей та інші неординарні графемні „сценарії" існують як самодостатні системи
емоційних смислів і форм, продукуючих у екзистенціальній цілісності світ міфопоетичної
дійсності поета, яка виявляє себе також через графічне виділення деяких композитів, які в
поетичних текстах Й.К. Гюнтера пишуться через дефіс. Ідеться про чітку вказівку на одне
поняття, його смислову єдність і цілісність. Виявлено три структурні моделі композитів на
граматичному рівні: 1) іменник + іменник (S1 + S2), наприклад: Der Erd-Kreiß, Vater-Huld,
das Gnaden-Wort, Mein Abend-Opffer; 2) прикметник + прикметник (Adj1 + Adj2), наприклад:
innig-süße Triebe та 3) іменник + прикметник (S + Adj), наприклад: Verzweiflungs-voller
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Angst, які демонструють пріоритет предметного світу з його індивідуальними атрибутивними характеристиками. У зв’язку з обсягом статті детальний аналіз графемних авторських засобів є перспективою подальших наукових розвідок.
До інновацій емотивності поетичного тексту німецького генія також належать:
• метафоризація професійної лексики із галузі медицини, наприклад: DIE Pest ergrif
den Leib der schönen Flavia; die Brust geschwollne Beulen; Und niemand konte sie mit Kraut
und Pflaster heilen; Ihr Ärzte, prahlt nicht mehr mit eurem Doctortittel;
• повтор номінації, наприклад: 1 Meine Freundin, meine Taube, 2 Meine Schwester, ja
mein Ich (1-й та 2-й рядки 9-ої строфи „AN SEINE BRAUT");
• образне відтворення фізичних недугів і страждань людського організму, ураженого
чумою, наприклад: 2 Der Mund war Jäscht und Schaum, die Brust geschwollne Beulen, 3
Die Augen wurden welk, und niemand war mehr da (2-й та 3-й рядки 1-ої строфи „DIE Pest
ergrif den Leib…");
• слова-символи, наприклад: Engel; Gottes Auge; Abend; Brodt; Schwester; Taube;
Zunge; Früchte; Kranz;
• епітети, наприклад: а) абстраговані: kluges Herze; wahre Liebe; schöner Engel;
schöne Sünden; artigsten Blicke та ін.; б) смакові: süßrem Schmerze; sauren Blicke; süssem
Angedencken; süßer Pein; süßen Arbeit; в) термальні: feuerreich Gemühte; warmen Regen;
heisser Lufft; warmes Gift; kalte Wolge; г) параметричні: entferntem Blicke; kleines Gut;
weitem Felde; tieffen Riß; ґ) афективні: schmerzliche Stricke; liebste Seele; zorniges Empfinden;
geliebtes Kind; geneigten Schlüße; lieben Kinde; д) колірні: bunten Stöcke; güldne Zeiten;
• надфразні єдності (складне синтаксичне ціле), наприклад: 25 Blühn schon einmal
diese Früchte, 26 Ach, so ist es warlich aus, 27 Und des Alters Schaugerichte 28 Sind ein erlner
Blumenstrauß, 29 Welcher Mund und Augen lockert, 30 Aber, wenn er tragen soll, 31 So wie die
Granaten stocket, 32 Die nur nur sind zum Ansehn voll (25-32 рядки вірша „HAB ich mich
einmal vergangen");
• ритмічна зміна позиції оповідача від початку до кінця поетичного тексту, наприклад: (2 ос. мн.) ihr – (1 ос. одн.) ich – ihr – ich – ihr – (1 ос. одн.) ich – (1 ос. мн.) wir – ich
– ihr – (1 ос. одн.) ich – (2 ос. одн.) du – ich – du – ich – du – ich („KOMMT, tröstet mich,
ihr alten Tage") тощо.
Семантика емотивних дієслів у цілому характеризується вираженням фізичного й душевного болю, страждань, мук ächzen, leiden, sich martern, quälen, plagen, weinen; радості
erfreuen, lachen, schertzen, vergnügen, verschertzen; збудження entzücken, prahlen, schelten,
zücken; дратування schreyn, toben, verdrißen, zürnen; помсти belachen, fluchen, kräncken;
ніжності küssen, liebkosen, sich schmiegen; задоволення begnügen, gefallen, genießen, sich
zufriedengeben; прихильності lieben, sich vergaffen, sich verlieben; заспокоєння stillen,
trösten; непокори sich widersetzen; пригнічення betrüben; ненависті haßen; заздрості
neiden; гідності ehren; мовчання schweigen; морального тиску zwingen; скарги anklagen.
Оскільки смислова структура слова корелює із його морфологічною характеристикою, то емотивні дієслова класифікуємо на три основні групи: 1) прості (кореневі): ächzen, ehren, fluchen, haßen, kräncken, küssen, lachen, leiden, lieben, neiden, quälen,
plagen, prahlen, schelten, schertzen, sich schmiegen, schreyn, stillen, schweigen, toben,
trösten, weinen, zücken, zürnen, zwingen; 2) похідні: anklagen, begnügen, belachen, betrüben,
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entzücken, erfreuen, gefallen, genießen, sich martern, verdrißen, sich vergaffen, vergnügen,
sich verlieben, verschertzen та 3) складні: liebkosen, sich widersetzen, sich zufriedengeben.
У царині емотивних дієслів другої групи можна виокремити префікси, що беруть
участь у творенні емотивних дієслів: а) із позитивною семантикою: ent-, er-, ge-; б) із негативною семантикою: an- та в) як із позитивною, так і негативною семантикою: be-, ver-.
Афікси останньої підгрупи – в) можуть бути названі префіксами подвійної емотивності.
Виявлено лише один суфікс -ern, що утворює емотивні дієслова з негативною семантикою, наприклад: sich martern „мучитися, терзатися".
Розглянемо схеми і семантичні моделі творення емотивних похідних дієслів.
Емотивні дієслова з позитивною семантикою утворюються за узагальненою схемою
Pref. + V V. Водночас усередині зазначеної вище схеми можна виокремити семантичні
моделі типу: 1. Pref.pos. + V neg. V pos.; 2. Pref. + V pos. V pos. та 3. Pref. + V neutr. V pos..
Семантичну модель типу Pref.pos. + V neg. V pos. зустрічаємо в емотивному дієслові entzücken – захоплювати (zücken – 1 plötzlich hervorziehen [13: 1108] – раптово витягувати,
виймати (зброю)), позитивне значення якого зумовлено семантикою префікса ent-, який
виражає дію протилежну дії твірної основи. Крім того префікс ent- указує на граничність
цієї дії [9: 309]. Похідне дієслово з префіксом ent- уживається в переносному значенні. У
цьому випадку префікс ent- є оператором емоції радості.
Інша семантична модель типу Pref. + Vpos. Vpos. репрезентована в похідному дієслові
er-freuen – радувати (freuen /sw. Vb./ – 1. aus einem bestimmten Anlaß Freude empfinden;
2. etw. bereitet jmdm. Freude [12 (1: 419)] – радіти), яке має позитивне значення завдяки
твірній основі та префіксу er-, який не тільки надає неперехідному дієслову freuen значення перехідності, а й детермінує його граничність [9: 308]. У цьому контексті префікс
er- виступає також як оператор емотивного значення радості.
Стосовно третьої семантичної моделі типу Pref. + Vneutr. Vpos., то її ілюструють емотивні дієслова з префіксом ge-, який як словотвірний засіб є непродуктивним [9: 305].
Префікс ge- тільки модифікує емотивність похідного слова, надаючи йому завершеності
дії, наприклад: ge-fallen – подобатися; бути до смаку (fallen – 8.4. in einen anderen Zustand
geraten [12 (1: 365)] – опинитися в іншому стані), або підсилення дії, наприклад: genießen
– 2) зазнавати насолоди. Зазначимо, що дієслово genießen в сучасній німецькій мові не
вживається без префікса ge-. Префікс ge- у семантичних структурах третьої семантичної
моделі розглядаємо як префікс-модифікатор.
Емотивні дієслова з негативною семантикою утворюються за схемою тотожною
узагальненій схемі емотивних дієслів із позитивною семантикою, проте в її межах зафіксовано семантичну модель типу Pref.neg. + Vneg. Vneg., наприклад: an-klagen – обвинувачувати; скаржитися, нарікати (klagen /sw. Vb./ – 1.1. seinen Schmerz, Kummer lautlich,
sprachlich äußern, ausdrücken, jammern; 1.2. jmdm. seinen Kummer, sein Leid mitteilen; 2.
seine Unzufriedenheit über etw., jmdn. äußern, sich über etw., jmdn. beschweren, beklagen
[12 (1: 645)] – висловлювати свій біль, горе; незадоволення; розповідати про своє горе,
печаль; скаржитися на що-небудь кому-небудь). Негативна семантика в ілюстрованому
дериваті виникає внаслідок взаємодії негативного значення префікса an- з негативною
твірною основою. Префікс тільки посилює емоцію, яка міститься в мотивуючому слові,
не впливаючи істотно на її значення, тобто він є префіксом-модифікатором.
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Емотивні дієслова з негативною й позитивною семантикою утворюються за двома
схемами: 1. Pref. + V V та 2. Pref. + Adv. V.
У межах першої схеми виокремлюємо дві семантичні моделі типу: 1. Pref. + Vpos. (neg.)
Vneg. та 2. Pref. + Vneutr. Vpos. (neg.).
Емотивні дієслова з префіксом be-, ver- утворюються за семантичною моделлю типу
1. Pref. + Vpos. (neg.) Vneg., наприклад: belachen – сміятися; осміювати, глузувати (lachen – 1.
Freude, Heiterkeit od. Spott äußern durch Verziehen des Gesichts und stoßweises Ausatmen,
bei dem Laute produziert werden [13: 595] – експресивне вираження радості, веселості,
веселого настрою; насмішка, знущання). Негативна семантика ілюстрованого дієслова
зумовлена твірною основою та експресивним значенням префікса be-, який є оператором
емоції радості.
Позитивна семантика похідного дієслова sich vergaffen – закохуватися (gaffen –
neugierig, staunend, bes. mit offenem Mund schauen, starren [13: 387] – допитливо, здивовано,
з відкритим ротом дивитися, пильно дивитися), в основі якої наявна семантична модель 2:
Pref. + Vneutr. Vpos., детермінована експресивним значенням префікса ver-, яке не тільки підсилює твірну основу, надає їй граничності дії, а й якісно змінює її. Тут префікс ver- є також
оператором, однак іншої емоції – емоції кохання.
У межах другої схеми 2. Pref. + Adv. V виокремлюємо семантичну модель типу Pref. +
Adv.pos. (neg.) V pos. (neg.), наприклад: be-gnügen – задовольняти; обмежувати (genug – 1 soviel, so
sehr wie für einen bestimmten Zweck, für jmdn. nötig ist, genügend, ausreichend, hinreichend –
стільки, скільки необхідно для якоїсь цілі, для когось; досить, доволі; достатній: задовільний; 2 + einer Sache, jmds. überdrüssig sein [12 (1: 466)] – набридати). Як це видно із твірної
основи, її семи можуть бути як позитивними, так і негативними. За допомогою префікса
be-, який надає твірній основі граничності, актуалізується позитивна семантика похідного
дієслова, а завдяки експресивному значенню префікса – негативна семантика відповідно.
Емотивні дієслова з іменниковим суфіксом -er, який вживався на позначення багаторазовості, повторюваності дії, утворені за схемою N + Suf. V. Всередині даної схеми
виокремлюємо семантичну модель типу Nneg. + Suf.neutr. Vneg., наприклад: sich martern –
мучитися (Marter – 2. <geh.> (absichtliche) Peinigung, Qual [13: 638] – <пишномовно>
(навмисне) терзання, катування, мука; гризота. Негативна семантика похідного дієслова
є наслідком того, що мотивуючий іменник характеризує понятійно зумовлена негативна
емотивність. Суфікс у цьому випадку на формування емотивності впливу не справляє,
він лише посилює її, тобто виступає її модифікатором.
Як уже зазначалося вище, в масиві вибірки зафіксовано емотивні дієслова утворенні
шляхом словоскладання. Словоскладання є „могутнім засобом поповнення словникового запасу й удосконалювання граматичного ладу мови" [5: 37]. Не заглиблюючись у його
подальшу теоретичну природу, зупинимося більш докладно на словотвірних схемах і
семантичних моделях, характерних для досліджуваних емотивних дієслів. Основними
схемами є дві схеми: 1. Adj. + V V та 2. Präp. + V V.
У межах першої схеми простежуємо одну семантичну модель творення позитивних
емотивних дієслів типу Adj.pos. + Vpos. Vpos., наприклад: liebkosen – пестити (lieb – 1 von jmdm.
geliebt od. geschätzt, jmdm. teuer, wert [13: 617] – любий, дорогий; kosen – Zärtlichkeiten
tauschen, ein Gespräch unter Liebenden führen [13: 578] – обмінюватися ніжностями, манера
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розмови між закоханими). Позитивна семантика складного дієслова зумовлена семами понятійних емоцій, що містяться в семантичних структурах обох компонентів моделі.
Щодо другої схеми, то можна виокремити семантичну модель типу Präp.neg. + Vpos. (neg.)
Vpos. (neg.), наприклад: sich widersetzen – чинити опір (кому, чому); не підкорятися, заперечувати (кому, проти чого) (wider – gegen [13: 1070] – проти, всупереч; sich setzen – sich
verteidigen [13: 863] – захищатися, оборонятися). Подвійна емотивність семантики складного дієслова спричинена наявністю позитивних і негативних сем понятійно зумовлених
емоцій в семантичній структурі другого компонента sich setzen та негативною семантикою
першого компонента wider, який підсилює в цілому семантику аналізованого слова.
Узагальнюючи викладене вище, констатуємо, що основні схеми й семантичні моделі
творення похідних емотивних дієслів із позитивною та негативною семантикою в поетичних текстах Й.К. Гюнтера характеризуються більш розмаїтим спектром префіксів,
ніж суфіксів. Префікси виявляють тенденцію до модифікації та тенденцію до трансформації семантики похідного дієслова. Семантика складних емотивних дієслів релевантна
модальності сем, що містяться в семантичних структурах компонентів моделі.
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МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ГРЕГОРІ ХАУСА – ВЗАЄМОДІЯ КОГНІТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
У статті розглядається мовна особистість Грегорі Хауса. Визначаються когнітивні та комунікативні домінанти його дискурсу. Аналізується вплив концептуальної
системи та когнітивної діяльності мовної особистості на її вербальну поведінку.
Ключові слова: дискурс, мовна особистість, концептуальна система, когнітивна
діяльність, вербальна поведінка.
В статье рассматривается языковая личность Грегори Хауса. Определяются когнитивные и коммуникативные доминанты его дискурса. Анализируется влияние концептуальной системы и когнитивной деятельности языковой личности на ее вербальное
поведение.
Ключевые слова: дискурс, языковая личность, концептуальная система, когнитивная деятельность, вербальное поведение.
The article deals with the language personality of Gregory House. The cognitive and communicative dominants of his discourse are determined. The influence of language personality’s
conceptual system and cognitive activity on verbal behaviour is analysed.
Key words: discourse, language personality, conceptual system, cognitive activity, verbal
behaviour.
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багатьох досліджень мовну особистість та різноманітні продуковані нею дискурси [див.,
напр., 1; 2; 3]. Багатоаспектність феномену мовної особистості та перетинання його із
феноменом особистості в психології та соціології обумовлюють розмаїття авторських
підходів та методик. Об’єктами аналізу виступають як реальні мовні особистості [4; 5;
6], так і змодельовані у межах художнього тексту [1; 7], а пошуки спільного знаменника
концентруються навколо побудови типологій мовних особистостей [1] або моделювання
узагальненого образу певного типу мовної особистості [8; 5].
Одним з основних недоліків наявних досліджень мовних особистостей є їхній переважно статично-описовий характер, який залишає “за кадром” як динаміку формування
та розвитку мовної особистості, так і динаміку її реалізації в дискурсі. Зокрема, недостатньо дослідженим залишається процес вербалізації й розгортання когнітивної діяльності
мовної особистості в дискурсі. У цьому ракурсі цікавий матеріал надає всесвітньо відомий
американський інтелектуальний телесеріал “Доктор Хаус”, шалена популярність якого
обумовлена як цікавим сюжетом, так і харизматичною особистістю головного героя –
геніального діагноста Грегорі Хауса. Варто зазначити, що цей телесеріал вже увійшов до
прецедентних текстів, а деякі з улюблених фраз Грегорі Хауса, наприклад, “Everybody
lies”, стали прецедентними висловлюваннями.
Метою статті є виокремлення когнітивних та комунікативних домінант дискурсу
Грегорі Хауса та встановлення кореляцій між ними.
Об’єктом дослідження є дискурс Грегорі Хауса в телесеріалі “Доктор Хаус”, предметом – дискурсивна реалізація його когнітивної діяльності та вербальної поведінки.
Актуальність дослідження обумовлена новим ракурсом у вивченні мовної особистості
з акцентом на динамиці розгортання її когнітивної діяльності в дискурсі, а також відносно
новим матеріалом дослідження – кінодискурсом.
Комунікативні домінанти дискурсу Хауса легко визначаються вже на етапі первинного поверхового аналізу: це свідоме ігнорування принципу кооперації, авторитарна комунікативна
стратегія, наскрізний сарказм і доволі жорстокий, як правило, чорний гумор.
Ось як Хаус розмовляє з Лізою Каді, своїм босом:
– I was expecting you in my office twenty minutes ago.
– Really? That’s odd because I had no intention of being in your office twenty minutes ago.
– You think we have nothing to talk about?
– No. I just can’t think of anything that I’d be interested in.
– I sign your paychecks.
– I have tenure.
[…]
– The only reason I don’t fire you is your reputation is still worth something to this
hospital.
– Excellent; we have a point of agreement – you won’t fire me.
– Your reputation won’t last if you don’t do your job. I just want you to do your job.
– But as the philosopher Jagger once said: ‘you can’t always get what you want.’ (House 1/1)
Цілком ігноруючи субординацію, Хаус вміло нейтралізує всі аргументи Каді: у
відповідь на її першу репліку, що є непрямим акузативом, він удає подив і з відвертою
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грубістю каже, що не збирався приходити до неї, бо це йому не цікаво, апеляцію Каді до
свого статусу він відбиває згадуванням свого безстрокового контракту – tenure, а натяки
на можливість звільнення – переакцентовуючи слова Каді на користь собі. Тактика посилання на авторитет у формі цитати відомого філософа перетворює останню репліку
Каді з вимоги на примху.
Хаус не зраджує своєму стилю спілкування з Каді, навіть коли в них починається
роман, що ілюструє наступний приклад:
– You stood me up.
– Sorry. Should have scheduled my patient’s internal bleeding for Thursday. (House 7/23)
У цьому фрагменті Каді вдається до прямого акузативу – You stood me up, проте
замість виправдання як очікуваної реакції вона чує у відповідь непрямий саркастичний
докір з присмаком чорного гумору, який фактично нівелює вибачення, нібито реалізоване
за допомогою лексеми sorry.
Крім типових комунікативних рис дискурсу Грегорі Хауса обидва фрагменти
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треб над особистими. Постановка проблеми, повне занурення в симптоми, напружений
аналіз на шляху до визначення діагнозу є когнітивними домінантами дискурсу Хауса,
які, з одного боку, частково виправдовують його комунікативну брутальність і категоричну відмову грати за правилами, а, з іншого, захоплюють його колег настільки, що
вони готові миритися з особистим приниженням. Трохи осторонь у цьому плані стоять
пацієнти та їхні родичі, які не завжди в змозі оцінити медичний геній Хауса, але врештірешт після правильної постановки діагнозу більшість з них відчуває вдячність.
Лексема interested актуалізує ключовий для концептуальної системи Хауса взагалі
та його ціннісної картини світу зокрема концепт – позитивно-оцінний емотивний концепт ІНТЕРЕС, який уособлюється як цікавий медичний випадок, вартий когнітивних
зусиль геніального діагноста. Те, що ІНТЕРЕС і безпосередньо пов’язана з ним
ДОПИТЛИВІСТЬ є домінантами ціннісної картини світу Хауса, доводить, зокрема, наступний фрагмент його дискурсу:
– It’s what’s killing you. This is what’s killing you! You are not interested in what’s killing you?
– Will it make any difference? Will I live any longer? [ … ]
– What’s the point of living without curiosity? (House 3/22)
У цій розмові Хаус марно намагається пояснити своїй пацієнтці, від чого вона вмирає,
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кер the point of living показує, що ДОПИТЛИВІСТЬ є сенсом його життя. Цікаво, що
цей фрагмент містить три питання, які непрямо виражають заперечення, і ілюструють
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ний діагноз, а дівчина не розуміє, яке це може мати значення на межі життя й смерті.
Домінантність концепту ІНТЕРЕС у ціннісній картині Грегорі Хауса може спричиняти
аксіологічні зсуви в його дискурсі. Наприклад, почувши від свого друга попередній діагноз
його родички – пухлину головного мозку, він вдається до чорного гумору, що у даному випадку базується на ефекті невиправданого очікування: спочатку він начебто співчуває хворій,
кажучи, що і йому не сподобався б такий діагноз, бо він смертельний, але потім замість
очікуваних характеристик – поганий, жахливий, характеризує його як нецікавий – boring:
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And your cousin doesn’t like the diagnosis; I wouldn’t either. Brain tumor, she’s going to
die, boring. (House 1/1)
Зосередженість Хауса на пошуці рішення медичної проблеми залишається фоном
його дискурсу і за межами професійного контексту. З одного боку, він майже не слухає
своїх співрозмовників у буденному спілкуванні, з іншого, саме їх випадкові висловлювання через гру асоціацій часто наводять Хауса на правильну відповідь:
– Thought you were staying till Sunday.
– I am coming down with a cold. Every time I stay with Lisa and her sister one of those rug
rats gets me thick. Children are awful! (House 7/9)
У наведеному вище фрагменті розмови мати Каді жаліється на те, що часто заражається
застудою через своїх доньок, і Хаус раптом розуміє, що пацієнт, діагноз якого він ніяк не
міг встановити, міг заразитися якоюсь дитячою хворобою від своєї доньки.
Сарказм і мовна гра в дискурсі Хауса також підпорядковані постановці діагнозу як
когнітивній домінанті і мають поліфункціональний характер. У першу чергу це фон для
спільної когнітивної діяльності команди, і жорсткий засіб її стимуляції:
Pump the patient with steroids for the autoimmune and start dialysis for the kidney failure.
Treat the Taub with insults and small slaps for the obstinacy. And start him on studying for the
brain failure. (House 7/4)
Наведений вище уривок ілюструє стиль розмови Хауса з членами своєї команди – він
починає з реальних розпоряджень щодо лікування пацієнта і продовжує принизливожартівливими������������������������������������������������������������������
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випадку мовна гра, що реалізується через паралельні конструкції, повтор і зевгму, має
на меті жорстку критику особистої риси колеги – впертості (лексема obstinacy) та його
когнітивної невдачі, яку Хаус гіперболізує через сполуку brain failure. Зевгма у цьому
прикладі реалізується комплексно через полісемію лексем start і treat та через контраст
медичних термінів steroids, autoimmune, dialysis, kidney failure, brain failure з буденною
лексикою – insults, small slaps. Останні лексеми імплікують ще один об’єкт безжальної
критики Хауса – дитячу поведінку Тауба.
Саркастично-грайлива критика членів команди може також реалізовуватися через
обігравання фразеологічних одиниць та парадокси:
I admit that’s impressively outside the box thinking. And you two are so busy being
impressively outside the box you miss the actual box? (House 7/4); Oh, that’s sad. You know
what’s even sadder? Thirteen was the only man on my team. (House 7/3)
В обох наведених вище прикладах Хаус спочатку нібито висловлює солідарність із
співрозмовниками через удавану згоду (I admit) або співчуття (Oh, that’s sad), �����������
а����������
потім����
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на���
носить обличчю адресата нищівного удару.
Останній приклад мовної гри ілюструє ще одну характерну рису дискурсу Грегорі
Хауса – повне ігнорування принципу політкоректності, інакше кажучі, ігнорування будьяких дискурсивних табу. Більше того, він не просто відмовляється затушовувати гендерні,
расові, вікові та інші відмінності співрозмовників, він їх свідомо підкреслює й обіграє:
– Are you high?
– Higher than you. (House 3/10)
У наведеному вище прикладі мати маленької пацієнтки Хауса прямо запитує, чи не
знаходиться останній у стані наркотичного сп’яніння, імплікуючи таким чином критику
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його дивної комунікативної поведінки. Замість виправдання Хаус миттєво підхоплює лексему high, вжиту нею у сленговому значенні “під кайфом” і вживає її у прямому значенні,
вказуючи таким чином на фізичну ваду співрозмовниці, яка є карлицею. Комунікативне
призначення цієї саркастичної мовної гри – поставити на місце надто рішучу жінку. Подальший діалог розгортається як низка жорстких аргументів і контраргументів, оскільки
Хаус намагається переконати жінку умовити свою доньку погодитися на лікування, а
жінка не хоче відразу визнавати його правоту:
– If my daughter doesn’t want to choose the easy path I won’t force her to.
– Then you are a lousy mom. You want your daughter to be a freak.
– We are not freaks.
– You want her to overcome adversity?
– Yes.
– Then why stop at height? Poke a stick in her eye. Imagine how interesting she’ll be then!
(House 3/10)
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гана мати, оскільки не хоче, щоб її донька стала нормальною, не спрацьовує, він заганяє
співрозмовницю в пастку, підхоплюючи її аргумент і через гіперболу і сарказм доводячи
його до абсурду – Then why stop at height? Poke a stick in her eye. Imagine how interesting
she’ll be then! Перемагає в цій суперечці Хаус, оскільки жінка змушена усвідомити, що
за гіпертрофованою жорсткістю Хауса стоїть здоровий глузд.
Нарешті, ще одне цільове призначення сарказму і мовної гри в дискурсі Грегорі
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оточення Хауса має до них своєрідний імунітет і сприймає них скоріше як комунікативну
маску, своєрідне забарвлення його дискурсу, ніж як справжні образи. Наприклад, коли
пацієнт Хауса запитує, які ліки він використовує, Хаус спочатку дає пряму відповідь
– інтерферон, а потім не може утриматися від чорного гумору, користуючись тим, що
пацієнт навряд чи знає складний медичний термін rigor mortis – трупне задубіння:
– What is that?
– It is interferon. It delays the onset of rigor mortis. (House 7/6)
Хаус зберігає свій грайливо-саркастичний стиль спілкування, навіть коли потрапляє
до психіатричної лікарні вже в якості пацієнта. Так, уперше побачивши головного лікаря,
він неполіткоректно обіграє його расову приналежність, натякаючи, що останній мусить
якнайшвидше виписати його з лікарні:
Wow. And he is black. Thought you’d be a little more sensitive on the slavery issue.
(House 6/1)
Натяк реалізується через паралель між рабством і примусовим утриманням пацієнтів
у психіатричних лікарнях.
Те, що Хаус прекрасно усвідомлює порушення дискурсивних табу, показує наступний приклад, де він намагається одночасно справити враження на свого лікаря і на інших
пацієнтів психіатричної лікарні:
– Cut your wrists, ha?
– Greg, there are certain topics –
– Oh, I’m sorry! A suicide taboo. Gosh, I’ve broken a rule on my first day, I will kill myself!
(House 6/1)
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Підходячи до одної з пацієнток, Хаус нетактовно вимовляє вголос її імовірний
діагноз, демонструючи всім присутнім свою професійну компетенцію. Почувши м’який
докір лікарки, він емоційно вибачається – Oh, I’m sorry!, удаючи каяття, згадує табу на
тему суїциду – A suicide taboo і відразу знову грайливо порушує його – I will kill myself!
У двох останніх прикладах мовна гра має відтінок виклику.
Отже, аналіз дискурсу Грегорі Хауса показує, що його когнітивні домінанти – концептуальна домінанта ІНТЕРЕС і повне зосередження на вирішенні медичної проблеми
– постановці діагнозу, обумовлюють його комунікативні домінанти – авторитарність і
жорстку критику всіх, чия когнітивна діяльність або безглузда поведінка не відповідають
його вимогам. Сарказм і мовна гра як типові риси його вербальної поведінки мають поліфункціональний характер, слугуючи засобами критики, аргументації, самопрезентації.
У подальших дослідженнях планується детальніше розглянути вербалізацію когнітивної діяльності Хауса в його дискурсі, зокрема, вербалізацію асоціативного мислення.
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СПЕЦИФІКА ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНОГО СПОСОБУ
УТВОРЕННЯ ЕРГОНІМІВ
Стаття присвячена розгляду залежності між формальною класифікацією ергонімів та їх семантичною структурою. Об’єктом аналізу виступають сурядні та атрибутивні ад’єктивно-субстантивні ергоніми-словосполучення і моделі їхньої мотивації.
Ключові слова: ергонім, словосполучення, мотивація.
Статья посвящена рассмотрению зависимости между формальной классификацией эргонимов и их семантической структурой. Объектом анализа являются сочинительные и атрибутивные адъективно-субстантивные эргонимы-словосочетания и модели
их мотивации.
Ключевые слова: эргоним, словосочетание, мотивация.
The article focuses on the analysis of correspondence between formal classification of business proper names and structure of their meaning. There are two types of syntactic units under
consideration – N (Nom) + N (Nom) and Adj + N (Nom), as well as their semantic motivation.
Key words: business proper name, organization proper name, word combination, motivation.
Метою даної статті є висвітлити особливості лексико-синтаксичного способу утворення ергонімів, під яким ми розуміємо лексикалізацію словосполучень різного типу,
що використовуються як позначення власних назв підприємства, організацій тощо. За
нашими даними, зібраними в довідковому виданні «Золоті сторінки України 2006», цей
спосіб є одним із найбільш продуктивних при утворенні ергонімів (близько 20 % від загальної кількості одиниць). Ергоніми здебільшого описуються в аспекті моделей семантичної мотивації, тобто співвідношення значення апелятива та похідного пропріатива
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Ми, натомість, при аналізі семантики враховуємо прагматичний аспект
мовних одиниць, виходячи з фреймової моделі мовної організації знань про світ. Основними компонентами фрейму виробничої діяльності є адресант, тобто діяч, агент, який
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щось виробляє або надає послуги, адресат, для якого здійснюється діяльність адресанта,
предмет і, ширше, сфера діяльності, а також місце здійснення діяльності. Крім того, з
огляду на наявність у фреймі адресанта та адресата, тобто суспільних істот, важливим
мотиваційним чинником є система їхніх цінностей і переконань, яка відображається в
процесі називництва. Усі ці компоненти потенційно можуть виступати мотиваторами
назв відповідних підприємств.
Формальну класифікацію ергонімів-словосполучень можливо проводити за декількома критеріями, а саме за типом зв’язку та за кількістю компонентів, яка, на нашу думку,
є релевантним чинником у контексті ергономікону, оскільки зумовлює звуження або розширення семантичних зв’язків назви: багаточленні словосполучення, на противагу двочленним, об’єктивно дозволяють детальніше схарактеризувати об’єкт. У зв’язку з цим
постає питання, чи існує кореляція між структурним типом словосполучення та семантичними характеристиками ергоніма.
У цій статті ми проводимо зіставний аналіз сурядних словосполучень та атрибутивних
словосполучень, у яких означення виражаються виключно прикметниками. Наш розгляд
почнемо із сурядних словосполучень, які становлять меншу в кількісному плані групу.
Переважна більшість наявних у нашому корпусі ергонімів належать до субстантивного
типу із єднальним зв’язком, вираженим сполучниками та/і. Компоненти таких словосполучень, як правило, називають предмет діяльності відповідного суб’єкта, виконуючи переважно інформативну функцію. Простежується певна залежність між сферою діяльності
та цим типом номінації. Зокрема, він часто застосовується для утворення назв журналів,
при цьому складові словосполучення позначають предметну спеціалізацію періодичного
видання: «Авто та житло», «Знання та світ», «Нерухомість і побут», «Оборудование и
запчасти», «Оборудование и инструмент», «Химия и технология воды». Крім того, назва
журналу може називати групи потенційних адресатів, водночас опосередковано відображаючи й тематичне наповнення видання: «Полтава і полтавці», «Село i люди», «Суми і
сумчани», «Чернівці та чернівчани».У цьому контексті слід зазначити, що назви журналів
у багатьох випадках не є ергонімами, а радше прагмонімами, тобто назвою продукту діяльності колективу людей. Мабуть саме цей чинник і визначає їхні семантичні особливості. Очевидно, поширеність сурядного зв’язку серед назв журналів пов’язана з тим, що ця
словотвірна модель уможливлює позначення декількох референтів, що дозволяє чіткіше
окреслити предмет, який висвітлюється у відповідному періодичному виданні.
Словотвірний спосіб лексикалізації сурядних словосполучень притаманний, крім
журналів, назвам виробничих підприємств різних галузей, позначаючи один із основних
компонентів фрейму виробничої діяльності – її предмет: «Автоматика i захист», «Автоматика і машинобудування», «Аграрні та індустріальні масла», «Масла і мастила»,
«Нанотехнології і матеріали», «Нові технології та інгредієнти», «Споживче обладнання та матеріали», «Водообробка та обладнання». Крім назв виробничих підприємств,
модель зустрічається також серед ергонімів на позначення сервісних компаній, зокрема
в галузі безпеки: «Безпека і комфорт», «Охорона і безпека», «Протипожежна автоматика і охоронна сигналізація»; юридичних фірм: «Бізнес i право», «Бізнес та безпека»,
«Життя і право», «Норми і технології», «Право і бізнес», «Правовий консалтинг і практика»; фінансових і бухгалтерських компаній: «Облік і аудит», «Фінанси та кредит»,
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«Фінанси, облік та аудит»; страхових компаній: «Добробут та захист»; видавництв:
«Графіка і друк», «Політика та влада», «Поступ і капітал»; медичних центрів: «Лазер
і здоров'я», «Серце і судини»; екологічних організацій: «Екологія та природні ресурси»;
експертних, дослідних та інформаційних організацій: «Експертиза та оцінка», «Маркетинг і технології», «Періодика і консалтинг», «Реклама і маркетинг»; компаній у галузі
комп’ютерної техніки та комунікації: «Інвестиції і технології», «Програми та сервіс»,
«Радіомережі та комунікації»; агентств з нерухомості: «Нерухомість та сервіс». Зрідка модель використовується для позначення громадських організацій: благодійний фонд
«Стабільність та безпека». Пряма вказівка на адресата наявна лише в поодиноких сурядних ергонімах: «Людина і право», «Дитя і серце». Адресант експліцитно представлений у назвах юридичних фірм за моделлю «Грищенко та партнери, де антропонім
виступає у функції представлення суб’єкта.
Таким чином, сурядні ергоніми в основному виконують інформативну функцію. Лише
в незначній кількості випадків у основі номінації лежать певні культурні смисли або символічні компоненти. Зокрема, використання скорочень від апелятива компанія в різних
формах (К, Ко, Со тощо) виконує, на нашу думку, символічну функцію, оскільки подібна
модель називання притаманна назвам міжнародних компаній: «АВЕК та Ко», «Лавр і Со»,
«Емаль і К», «Корд і Ко», «Цех і Ко». Засобом експресії виступає використання для утворення сурядних ергонімів складових абревіатур: «Буд і ком», «Ліценз і арх», «Сан і сан».
Експресивне та смислове навантаження має в складі ергонімів також запозичена лексика:
«Рекрутинг & консалтинг», «Гласс і технологія», «Балтік & орієнтал Україна». Остання,
очевидно, виконує персуазивну функцію, надаючи відповідному суб’єкту статусу належності до глобального бізнес-світу. Ідеологічну мотивацію, на нашу думку, мають ергоніми,
утворені від прецедентних назв: «Земля і воля», «Серп і молот», «Слово і діло». Зустрічаємо також поодинокі приклади символізації іншого типу, зокрема використання музичної
термінології («Гамма і Ко»), антонімічних пар («Світло і тінь»).
Крім превалюючих субстантивних сурядних словосполучень, у нашому корпусі
представлений один випадок ад’єктивного словосполучення («Червоне і чорне») та прийменникового (кур'єрське агентство «Від і до»). У назві першого підприємства в основі
номінації лежить прецедентне ім’я, яке може виражати уподобання адресанта або його
певні асоціації. Друга назва ґрунтується на узагальненій семантиці прийменника, яка в
цілому окреслює сферу діяльності компанії.
Кількість атрибутивних прикметниково-іменникових ергонімів перебуває в діапазоні від
2 до 5. Багаточлені ергоніми вступають у більшу кількість парадигматичних зв’язків, що,
безумовно, розширює можливості точного окреслення предмету та місця здійснення діяльності. Такі назви характерні, передусім, для державних організацій, виконуючи здебільшого
інформативну функцію. При класифікації ергонімів цього типу має місце конфлікт між формальною та змістовою структурою, оскільки формально дво-, три-, чотири- або п’ятичленні
словосполучення по суті через наявність у їх складі складених прикметників або універбалізованих іменників містять більшу кількість семантичних зв’язків: «Донецький державний економіко-технологічний технікум», «Красноармійське районне проектно-виробниче
архітектурно-планувальне бюро». Тому кількість компонентів словосполучення у формальній класифікації не завжди прямо корелює з аналізом кількості семантичних зв’язків.
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Атрибутивні словосполучення мають відмінний характер у залежності від характеру
семантичних трансформацій головного члена. В одних випадках опорний іменник виступає в своєму прямому значенні, позначаючи тип підприємства, а прикметник окреслює
його спеціалізацію. До іменників, які конкретизують родове поняття типу підприємства,
зокрема, відносимо такі: агентство, академія, бюро, завод, інститут, комбінат, компанія, майстерня, підприємство, технікум, фабрика.
Для двочленних словосполучень констатуємо такі основні типи розподілу семантичних ролей. Головний член виступає в прямому значенні, позначаючи тип підприємства,
а прикметник при цьому 1) окреслює сферу або предмет діяльності: «Агроіндустріальна
компанія», «Вітамінний завод», «Зоологічний музей», «Фінансовий клуб»; 2) відтопонімний прикметник позначає місце розташування підприємства: «Берегометський завод»,
«Євпаторійська здравниця», «Київська біржа», «Львівська політехніка», «Борщагівське
лісництво», «Вознесенський сирзавод». Такі назви є інформативними, однак практично
позбавлені експресивності. Крім того, з позиції адресата вони недостатньо диференційовані по відношенню до найменувань інших підприємств і організацій, що зменшує потенціал ідентифікації ними одиничного суб’єкта. Подекуди ергоніми цього типу можуть
набувати оцінної семантики, насамперед у разі використання прикметника європейський:
«Європейська фабрика», «Європейський університет».
У ряді випадків опорний іменник позначає також об’єднання людей союз, альянс,
група, асоціація. У даному разі констатуємо зміну семантики словосполучення за метонімічним типом, тобто перенесення позначення типу об’єднання на колективного суб’єкта
певного виду діяльності. Залежний прикметник при цьому окреслює сферу діяльності або містить вказівку на місце розташування підприємства: «Енергетичний альянс»,
«Енергетична група», «Правовий альянс», «Промисловий союз», «Промислово-аграрний
союз», «Страховий союз», «Українська ліга», «Южный альянс», «Фінансовий альянс»,
«Кримська ліга», «Слов'янський союз», «Чорноморська ліга».
Через метонімічний переніс позначення типів підприємств поповнюється новими
членами. Зокрема, іменник центр із периферійним значенням «установа», за нашими
даними, зазнає активізації, перетворюючись на видову назву підприємства в супроводженні прикметника, який характеризує сферу діяльності: «Аналітичний центр»,
«Виробничо-комерційний центр», «Інноваційний центр». Іменники комплекс та фонд також перебувають на шляху до перетворення на позначення видової назви підприємства:
«Поліграфічний комплекс», «Театральний комплекс», «Либідський комплекс». «Правозахисний фонд», «Регіональний фонд».
Метонімічний переніс іншого характеру спостерігаємо в іменників експедиція та
управління, де первинним є процесуальне значення «Геологорозвідувальна експедиція №
37», «Дорожнє управління – 83» «Ремонтно-будівельне управління № 3». Варто вказати
також на те, що подібний семантичний перехід є притаманним також таким усталеним
позначенням типів колективних суб’єктів, як об’єднання та підприємство.
Поширеною моделлю побудови ергонімів є метонімічний переніс назви приміщення
на підприємство. При цьому деякі апелятиви, що типово зустрічаються в складі ергонімів, мають дуже широку семантику (дім, будинок), інші – звужену, яка визначає характер виробничої діяльності через можливості приміщення або господарської території
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(біржа, балка, двір, клуб, палата, сад, садиба). У ряді випадків значення приміщення
та підприємства фактично не розчленовується (готель, база, кар’єр, майстерня, склад).
Прикметник, подібно до вищерозглянутих семантичних моделей, позначає: 1) предмет діяльності («Агроторговий дім», «Будівельний двір», «Геральдична палата», «Калинова балка», «Ковальський двір», «Книжкова біржа», «Кондитерський склад», «Хутросировинна база», «Чайний клуб», «Шахровський кар'єр», «Ювелірна майстерня»);
2) місце розташування підприємства «Єкатеринославський готель», «Закарпатський
сад», «Кіровоградський кар'єр», «Хмельницький аеропорт», «Хустський кар'єр», «Красноградський млин»; 3) іншомовні топоніми виступають радше в аксіологічній функції
(«Європейський готель», «Іспанський дім», «Французький городок»). Метафоричний переніс констатуємо в разі використання в ергонімах апелятива світ: «Килимовий світ»,
«Комп'ютерний світ», «Молочний світ».
Зміна семантики за метонімічним типом має місце також у разі словосполучень, опорний член яких позначає: 1) адресанта за професійною ознакою в поєднанні або з прикметником на позначення місця діяльності («Поліський реєстратор», «Український кур'єр»,
«Столичний адвокат»), або з означенням сфери діяльності («Енергетичні інвестори»,
«Приватний нотаріус»), або з аксіологічним компонентом, який реалізується через відсилку до інших культур, які мають високий ступінь престижності в певних галузях життєдіяльності («Американська хімчистка», «Англійський звук», «Віденська кава»); 2) предмет або сферу діяльності, прикметник при цьому точніше визначає характер або предмет
діяльності, у т.ч. призначення продукції, матеріали тощо («Автозбірне виробництво»,
«Акваріумні технології», «Будівельні системи», «Оптичні телекомунікації», «Торгове обладнання»); або вказує на місце діяльності (Галицькі приправи», «Житомирські ласощі»,
«Капустянський граніт», «Київська арматура», «Кримські ярмарки»); або окреслює ширшу чи вужчу територіальну сферу діяльності за допомогою прикметників національний,
міжнародний, столичний, український, які набувають також аксіологічного відтінку значення («Міжнародна книга», «Міжнародний туризм», «Національний підручник», «Національні ресурси», «Південні авіалінії», «Столична нерухомість», «Українське борошно»,
«Українське зерно»). У деяких випадках на позиції опорного іменника ергонімів виступає
апелятив, який позначає референти, дотичні до діяльності підприємства, трансформація
значення при цьому відбувається через синекдоху: «Морська хвиля», «Нічний експрес»,
«Повітряна кулька», «Туристичний компас». Звичайно, що такі ергоніми відзначаються
більшою експресивністю порівняно до утворених через метонімічний переніс.
Адресат у складі ергонімів позначається як прикметником, так і опорним іменником.
Остання модель притаманна здебільшого назвам періодичних видань: «Дружковский рабочий», «Керченский рабочий», «Финансовый директор», «Юний натураліст». Прикметник передає різні характеристики адресата, зокрема вік («Взрослое радио», «Дитячий
світ», «Молодий рух»), професійну сферу діяльності («Ділова Буковина», «Селянський
кредит»), релігійну ознаку («Православна Таврія», «Православний вісник»), сімейний
статус («Сімейний адвокат», «Сімейний лікар»).
Значення ергонімів у поодиноких випадках ґрунтується на культурних смислах, представлених у прецедентних назвах: «Алые паруса», «Квартирне питання», «Курортний
роман», «Млечный путь». Деякі із ергонімів побудовано від словосполучень із ідеологічними конотаціями: «Трудовi резерви», «Київська правда», «Ленінська кузня».
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Активною моделлю при утворенні двочленних словосполучень є поєднання метонімічного переносу зі словами з аксіологічним значенням, причому оцінний компонент
може передаватися як опорним іменником («Віконний стандарт», «Жіночі надії», «Морська свіжість»), так і прикметниковим означенням («Вірний друк», «Добра вода», «Елітний туризм», «Надійний компаньйон», «Надійний партнер», «Нова будова», «Чарівна
подорож», «Смачний хліб», «Стара Європа», «Сучасне будівництво», «Чиста вода»).
Слід зазначити, що іноді метонімічний компонент допускає паралельне аксіологічне витлумачення, тобто спостерігаємо гру смислів між прямим та переносним прочитанням
значень словосполучень: «Високі технології».
Ергоніми, мотивовані через символічні смисли, містять назви кольорів, фітоніми, зооніми, виконуючи передусім естетичну функцію. Типовими кольорами, представленими
в ергоніміконі, є такі: білий («Біла акація», «Біла ведмедиця», «Біла лінія»); золотий
(«Золота акція», «Золота балка», «Золоте перо», «Золотий колос»); червоний/красний («Красний луч», «Червона гвардія», «Червона зірка», «Червона калина», «Червона
рута», «Червоний металіст»); зелений («Зелена Буча», «Зелена скарбниця», «Зелене
господарство»); лазурний («Лазурний берег», «Лазурний кемпінг»); голубий/блакитний
(«Блакитна хвиля», «Голубая лагуна»); жовтий («Жовта газета», «Жовті сторінки»);
рожевий («Рожевий слон»); срібний («Срібна хвиля», «Срібне місто»); чорний («Чорний беркут», «Чорний доктор», «Чорний список», «Черное море»).
Тричленні ергоніми відзначаються більшою, порівняно до двочленних, гомогенністю
щодо наявних у них семантичних моделей, виконуючи здебільшого інформативну функцію. Типовими семантичними відношеннями в межах словосполучень є такі. 1) Опорний
іменник виступає в прямому значенні, позначаючи тип підприємства, один прикметник
вказує на місце діяльності, а другий – на її предмет чи сферу. Модель характерна для державних організацій, промислових підприємств, фінансових установ: «Авдіївський коксохімічний завод», «Азовська кабельна компанія», «Жмеринська хутрова фабрика», «Луцький
гуманітарний університет», «Рівненська кондитерська фабрика». Подібну семантичну
структуру мають також двочленні ергоніми, одним компонентом яких виступає універбалізований іменник: «Амвросіївський агробуд», «Артемівський м'ясокомбінат», «Бахчисарайський винзавод», «Воловецький лісокомбінат». 2) Деякі тричленні ергоніми взагалі не
містять відонімних компонентів, позначаючи виключно сферу діяльності організації та
називаючи при цьому організаційну форму: «Адміралтейська фінансово-страхова компанія», «Архітектурна будівельна компанія», «Інформаційне транспортне агентство».
Один із прикметників ергоніма в ряді прикладів вказує на державний статус підприємства: «Національна водопровідна компанія», «Державна картографічна фабрика», «Державна насіннєва iнспекція». 3) Опорний іменник позначає групу людей, при цьому семантичні функції двох означень ідентичні першій моделі: «Донецька інжинірингова група»,
«Львівська консалтингова група», «Українська будівельна спілка», «Український фондовий союз». 4) Опорний іменник окреслює предмет діяльності, здебільшого в поєднанні
з прикметником український: «Український кольоровий прокат», «Українські заморожені
продукти», «Українські промислові ресурси». Слід зазначити, що для даного типу словосполучень поєднання з іншими відтопонімними прикметниками, як ми це спостерігали
у двочленних ергонімах, не є типовим. 5) В інших випадках при позначенні іменником
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предмету діяльності обидва атрибути конкретизують останній: «Кадрова банківська програма», «Комплексні технологічні системи», «Комп'ютерна швидка допомога», «Поліграфічна довідково-пошукова система». 6) Аксіологічна мотивація не є поширеною серед
тричленних ергонімів. Як правило, оцінне значення передає прикметник, який поєднується з опорним іменником на позначення предмету діяльності або типу підприємства та
прикметником, що конкретизує характер діяльності. Репертуар використовуваних оцінних
прикметників є незначним, за нашими даними в тричленних словосполученнях представлені лише такі прикметники: сучасний («Сучасна гуманітарна академія», «Сучасні будівельні технології»); новий («Нова ділова агенція», «Новий рибоконсервний комбінат»,
«Нові електронні технології»), універсальний («Універсальна торгово-зернова фірма»,
«Універсальна транспортно-експедиційна компанія»). Передача культурних смислів та використання прецедентних назв не є характерними для тричленних ергонімів.
Чотиричленні словосполучення здебільшого містять апелятив на позначення типу
підприємства та прикметники, які 1) характеризують виключно сферу діяльності («Банківська акціонерна страхова компанія», «Горний дитячий оздоровчий табір»); 2) вказують на специфічний національний, територіальний чи галузевий статус організації
(«Державна районна нотаріальна контора», «Міжгалузевий медично-інженерний науковий центр», «Міжнародний інформаційний консалтинговий центр», «Міжрегіональна
акціонерна страхова компанія», «Національна всеукраїнська музична спілка», «Обласне
виробниче автотранспортне об'єднання»); 3) визначають географічне розташування
об’єкта («Баранівське обласне лісомисливське управління», «Євпаторійський інформаційний консультаційний центр», «Севастопольське державне лісомисливське господарство», «Херсонська державна біологічна фабрика»). У поодиноких випадках один
із прикметників має аксіологічний характер: «Незалежна київська адвокатська група»,
«Новий акціонерний комерційний банк». Для чотиричленних ергонімів-словосполучень
не характерне переносне використання назви предмету діяльності або інших елементів
фрейму в ролі назв підприємств.
Таким чином, спостерігаються певні відмінності в мотивації ергонімів у залежності
від їхнього структурного типу. По-перше, сурядні ергоніми здебільшого мають метонімічний характер, відображаючи предмет діяльності організації або підприємства. Подруге, кількість членів у підрядних ергонімах є релевантною характеристикою, оскільки
із збільшенням кількості компонентів зменшується їхня експресивність. По-третє, символічна мотивація, яка базується на вторинних культурних смислах, притаманна лише
двочленним прикметниково-іменниковим ергонімам. Три- та багаточленні ергоніми мають в основній своїй масі описовий характер, вказуючи на предмет та місце діяльності,
а також деякі інші ознаки, зокрема статус (державний, національний тощо), відповідного
підприємства або організації. Можливою але не поширеною є аксіологічна мотивація,
особливо в поєднанні з предметом діяльності або видовою назвою підприємства. Із вищесказаного можна припустити, що в той час, як у довгих назвах визначення одиничного
об’єкта відбувається через його деталізацію, у коротких, натомість, виокремлення відбувається через пошук експресивних засобів (аксіологічні позначення предмету діяльності, адресанта, адресата), відсилку до культурних смислів.
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ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
В СУЧАСНІЙ РУМУНСЬКІЙ МОВІ
У статті аналізуються юридичні терміни французького походження в румунській
мові. Досліджуються екстра- та інтралінгвальні чинники впливу на формування юридичної термінології.
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У сучасній лінгвістиці мову розглядають як складну динамічну систему, яка знаходиться в постійному русі, удосконалюється, має своє минуле, сьогодення і майбутнє.
Розвиток мови значною мірою зумовлений розвитком її словотвірної системи, становленням нових словотвірних моделей, зміною наявних, збільшенням або зменшенням
їхньої продуктивності та багатьма іншими чинниками словотвірного процесу. Процес
утворення нових слів та термінів віддзеркалює в мові потреби суспільства у вираженні
нових понять, які є своєрідним продуктом розвитку науки, техніки, культури, суспільних відносин тощо.
Інтенсивні трансформаційні процеси кінця XX – початку XXІ ст. у ЦентральноСхідній Європі, безпосереднє сусідство Румунії з європейськими державами та намагання наблизитися до єдиної європейської системи права вимагають відповідних змін
у системі чинного законодавства і в регулюванні правових відносин. Відкрита політика
Румунії сприяє поглибленню культурних, наукових, економічних, політичних та інших
зв’язків. Оскільки всі сфери суспільного життя регулює право, юридична мова (або правнича), яка їх обслуговує, набуває великого значення.
Юридична підмова є особливою формою існування мови, що має професійну спрямованість. Її найбільш рухомим компонентом є лексична підсистема, що має польовий
характер, тобто її структура організована за принципом поля, в якому є центр із його
ядром (термінологія) і периферія (субстандартна лексика). Юридична лексика є сукупністю мовних одиниць, що поєднуються спільним змістом і відображають понятійну,
предметну та функціональну схожість явищ, які вони позначають.
Термінологія є найбільш динамічним складником лексичної системи мови, що характеризується постійним розвитком та неологізацією, важливим чинником якої, поряд із
дією внутрішньомовних тенденцій, є лексичний вплив інших мов. Сучасний етап розвитку румунської юридичної термінології, як і терміносистем багатьох європейських мов,
характеризується стрімким збільшенням кількості іншомовних запозичень.
Метою статті є вивчити проблеми освоєння й унормування запозичень з французької мови в румунській правничій термінології; вплив французької термінології на
розвиток румунської правничої терміносистеми, формування якої в рамках єдиної європейської правової системи зумовлюється інтеграційними процесами у світовій спільноті та інтернаціоналізацією національного права. Предметом дослідження є румунські
юридичні терміни французького походження, об'єктом – екстралінгвальні та внутрішньомовні причин появи цих запозичень та особливості, що відбулися з французькими
термінами при адаптації в румунській мові. Матеріалом дослідження слугують юридичні терміни, отримані шляхом суцільної вибірки і зафіксовані лексикографічними джерелами – словниками юридичної термінології
Різні аспекти перекладу, походження, історії румунської мови розглядалися у дослідженнях вітчизняних учених С. Лучканина [17], С. Семчинського [8, 9], Н. Стратановської [18]. Фундаментальним джерелом з історії румунської мови є двотомне академічне
видання «Istoria limbii romane» [15, 16]. Аналізуючи походження термінів в румунській
мові, використовували на словник: «Dicţionar general al limbii romană» [13]. Франкомовні
запозичення як ціла термінологічна група в правничій термінології в румунської мови не
досліджувались і дана робота є першою спробою висвітлити це питання.
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Відсутність узагальненого комплексного дослідження франкомовних запозичених
термінів, а також потреба системного опису та унормування терміносистеми права румунської мови, одним із важливих складників формування якої на сучасному етапі є
франкомовні запозичення, визначають актуальність дослідження.
Концептуальним підґрунтям дослідження термінології стали праці В. Даниленко, А.
Д’якова, Т. Кияка, А. Крижанівської, Т. Панько, О. Покровської, О. Реформатського, Л.
Симоненко, О. Суперанської та ін. Зазначимо, що в сучасній науці не існує однозначного тлумачення сутності поняття “терміна”. Численні автори трактують це поняття
по-своєму, хоча, звісно, суттєвих розбіжностей між ними не існує. Терміни визначаються таким чином: “це слова або словосполучення, які вживаються в спеціальній сфері
мовлення і створюються для точного вираження спеціальних предметів, понять, явищ,
ознак, дій” [7; 12, с.77; 4, с.35], “це слова або словосполучення, що мають професійне
значення, відображають та формують професійне поняття та застосовується в процесі
(і для) пізнання, засвоєння деякого кола об’єктів та відношень між ними – під кутом
зору певної професії” [1, с.4; 14, с.43]. Проаналізувавши погляди мовознавців на термін
та його ознаки, виділяємо такі ознаки термінологічних одиниць (за Т. Панько, І. Кочан,
Г. Мацюк) [6, с.146; 11]: однозначність; точність; наявність дефініції; стильова маркованість; відсутність емоційного забарвлення, стилістична нейтральність; обмеженість у
вживанні (сферою вживання професійних термінів є наукове й фахове мовлення); системність (утворюючи систему родовидових відношень професійних термінів (професійну термінологію), що входить до термінологічної системи української мови); зручність у
вимові, стислість; відсутність синонімів та омонімів у межах однієї терміносистеми.
Термінологію правничої мови розуміємо як специфічну систему (терміносистему) у
складі лексичної системи літературної румунської мови, а термін – як мовну одиницю
(слово або словосполучення) спеціальної сфери вживання, яка є словесним позначенням наукового поняття, має закріплене дефініцією термінологічне значення, що є семантичною основою відповідного поняття і реалізується в межах певного термінологічного
поля. Ґрунтуючись на такому розумінні терміна, до складу правничої термінології в дослідженні відносимо слова та словосполучення, які позначають поняття сфери законодавства, юридичної науки та практики, мають у термінологічному полі “право” відповідну дефініцію, якою визначається їх місце в системі.
Вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних досліджень із юридичної термінології (Ю.
Зайцева, І. Кочан, І. Ксенко, О. Павліченко, Т. Панько, Н. Симоненко, О. Шмошкіна та
інших) дають підстави стверджувати, що точність і ясність юридичних формулювань, їх
адекватне мовне втілення, правильне й одноманітне вживання правової термінології багато в чому визначають ефективність законодавства, сприяючи повноцінному захисту прав
окремих громадян, юридичних осіб, суспільства і держави. Мова права – одна з професійних мов, що виникли на основі літературної національної мови (поряд з мовами медицини,
техніки, мистецтва тощо). Вона містить у собі низку відносно самостійних видів: мову
законодавства і підзаконних правових актів, мову юридичної практики, мову юридичної
науки і юридичної освіти, мову юридичної журналістики та ін. Крім того, предметна специфіка галузей права визначає додаткові особливості кожної з цих підмов, які у свою чергу
також підрозділяються на декілька видів – мови цивільного, кримінального, міжнародного
права тощо, мови відповідних видів судочинства і та ін.
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Правнича термінологія еволюціонує з розвитком держави, адже зі змінами державного устрою тісно пов’язані зміни в суспільних відносинах, що регулюються правом.
Протягом останнього десятиліття правова система Румунії активно реформується під
впливом правничої науки розвинутих правових держав, право поширюється на сфери
суспільних відносин, які раніше не регулювалися законодавством нашої країни. Процес
розширення понятійного апарату багатьох галузей права супроводжується активізацією
запозичення іншомовних термінологічних одиниць.
Розвиток правничої терміносистеми тісно пов’язаний із формуванням румунської
термінології взагалі, тому термінології права притаманні тенденції, що характеризують
становлення загальнонаціональної термінології. Це стосується і вирішення проблеми доцільності використання в ній іншомовних елементів. Унаслідок активного застосування
національного критерію нормативності терміна при унормуванні правничої термінології,
проблема нормалізації запозичень переміщується з вивчення суто лінгвістичних аспектів
питання запозичення на розгляд його соціолінгвістичних аспектів. Отже, аналітичний
підхід до вивчення та оцінки мовних явищ є ефективнішим за імперативний, оскільки
головну роль у нормалізації процесу запозичення повинні відігравати мовні чинники.
Дійсно, значна частина термінів румунської мови запозичені з французької мови. Аналіз запозичених у французьку мову термінів засвідчує, що найширше репрезентованими
серед запозичень у юридичній термінології румунської мови є кальки та гібридні новоутворення: 1) асимільовані у румунській мові за фонетичним принципом: їхня вимова в
мові-донорі є дуже наближеною до фонетичного складу мови реципієнта (без суттєвих
змін фонетичної, графічної або граматичної форм та асимільовані запозичення, що підлягли фонетичним або графічним трансформаціям); 2) гібридні запозичення, асимільовані
у румунській мові за морфологічним принципом: французькі афікси шляхом приєднання
до етимону, інтегрували таким чином запозичення до системи мови реципієнта.
Як відомо, французька мова є однією з офіційних мов багатьох міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, Міжнародного Суду, Всесвітньої конфедерації праці та ін.).
Під егідою Франції функціонують міжнародні організації, діяльність яких спрямована на
розповсюдження французької мови та культур: Conseil International de la langue franchise,
Association des universites partiellement ou entierement de la langue franchise, Agence de
cooperation culturelle et technique.
Помітним є вплив французької термінології на розвиток румунської правничої терміносистеми, формування якої в рамках єдиної європейської правової системи зумовлюється інтеграційними процесами у світовій спільноті та інтернаціоналізацією національного права. Цим пояснюється особливий інтерес до проблеми запозичень з французької
мови, їх освоєння й унормування в румунській правничій термінології. Румунські науковці стверджують, що французька правова система відіграє вирішальну роль в поповненні юридичного словника румунської мови. Вчені підрахували , що 71,28 % термінів –
французького походження: «іnfluenţa sistemului juridic francez a avut şi continuă să aibă un
rol decisiv asupra innoirii şi actualizării vocabularului din domeniul dreptului romanesc, prin
contribuţia a trei factori importanţi:a) latinitatea: originea latină comună a celor două idiomuri
şi inrudirea lor lingvistică; b) comunitatea structurală dintre cele două sisteme: sistemul juridic
romanesc fundamentat pe sistemul juridic francez; c) prestigiul la nivelul conceptual al sistemului
206

juridic francez actual versus vid conceptual şi lexical in definirea raporturilor dintre conceptele
şi realităţile reprezentate de acestea in terminologia juridică romană» [19]. Проаналізувавши
5000 термінів і описавши їх семантику в своєму дослідженні «Mic dicţionar juridic» професор філології Vladimir Hanga зазначає, що лише невелика частина запозичина з інших
мов: італійської (scadenţă, cambie, gir, girant, giratar); німецької (cameralism, faliment);
грецької (canon, folosinţă, ipotecă); польської (arendă, jaf); англійської (know-how, leasing,
lock out, marketing); російської (huligan, imbogăţire, invinuit, mită, netemeinicie,parat, plată,
poprire) [19]. Унаслідок мовних контактів у лексико-семантичній системі румунської
мови з'являються запозичення, серед яких слід виділяти позитивні лінгвоодиниці (кальки), що не порушують структурних можливостей мови. При калькуванні копіюється
структура чи внутрішня форма з адаптованим перекладом її компонентів. існують різні погляди мовознавців на калькування як спосіб поповнення лексичного складу мови.
Одні вчені [10] схильні розглядати калькування як процес, що веде до появи інтерференційних зрушень у семантиці слів та проявів граматичної інтерференції, які спричинюють
нівеляцію національно-мовної своєрідності. Інші дослідники [7; 8; 9] вбачають у кальках
позитивні мовні одиниці, що за своєю значущістю наближаються до запозичень і несуть із собою якісно нове значення або ж модель для створення аналогічної семантики
на власному мовному матеріалі. Vladimir Hanga розподілив французькі запозичення в
румунській правничій термінології на кальки та гібридні новоутворення: bancrută (рум.)
– banqueroute (фр.), coerciţie (рум.) – coercition (фр.), acrescămant (рум.) – acroissement
(фр.), cogeranţă (рум.) – cogerance (фр.), adjudecatar (рум.) – adjudicataire (фр.), cogestiune
(рум.) – congestion (фр.), adjuncţiune (рум.) – adjunction (фр.), cognat (рум.) – cognat (фр.),
adulterare (рум.) – adulteration (фр.), cognatiune (рум.) – cognation (фр.), adulterin (рум.)
– adulterin (фр.), colegatar (рум.) – colegataire (фр.), afretare (рум.) – affretement (фр.),
coinculpat (рум.) – coinculpe (фр.), afreta (рум.) – affreter (фр.), colicitant (рум.) – colocitant
(фр.), agnat (рум.) – agnat (фр.), colitigant (рум.) – colitigant (фр.), agnaţiune (рум.) – agnation
(фр.), coloca (рум.) – colloquer (фр.), alegaţie (рум.) – allegation (фр.), colocatar (рум.) –
colocataire (фр.), alodial (рум.) – allodial (фр.), colocaţie (рум.) – collocation (фр.), amovibil
(рум.) – amovible (фр.), coluziune (рум.) – collusion (фр.), amovibilitate (рум.) – amovibilite
(фр.), coluzoriu (рум.) – collusoire (фр.), amploaiat (рум.) – employe (фр.), comandament
(рум.) – commandement (фр.), a andosa (рум.) – endosser (фр.), comandita (рум.) –
commanditer (фр.), andosant (рум.) – endossant (фр.), comanditar (рум.) – commanditaire
(фр.), andosat (рум.) – endosse (фр.), comanditat (рум.) – commandite (фр.), andossataire
(рум.) – andosatar (фр.), cominatoriu (рум.) – comminatoire (фр.), anuitate (рум.) – annuite
(фр.), comis (рум.) – commis (фр.), codeţinător (рум.) – codetenteur (фр.), concesionar (рум.)
– concessionaire (фр.), coempţiune (рум.) – coemption (фр.), concubin (рум.) – concubine
(фр.), coercibil (рум.) – coercible (фр.), concubine (рум.) – concubinage (фр.), coercibilitate
(рум.) – coercibilite (фр.), concusionar (рум.) – concussionnaire (фр.), coercitiv (рум.) –
coercitif (фр.), concusiune (рум.) – concussion (фр.), condamnabil (рум.) – condemnable
(фр.). Крім того, румунська юридична мова використовує такі французькі фразеологічні
одиниці: act de stare civilă (рум.) – acte d’etat civile (фр.); acţiune pauliană (рум.) – action
paulienne (фр.); acţiune petitorie (рум.) – action petitoire (фр.); acţiune posesorie (рум.) –
action possessoire (фр.); acţiune redhibitorie (рум.) – action redhibitoire (фр.); acţiune pe rol
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(in instanţă) (рум.) – action sur le role (d’instance) (фр.); abandon de copii (рум.) – abandon
d’enfant (фр.); abandon de domiciliu conjugal (рум.) – abandon du domicile conjugal (фр.);
аbandon de familie (рум.) – abandon de famille (фр.); аbrogare a unui act normativ (рум.) –
abrogation d’un acte normative (фр.); abrogare a unui act reglementar (рум.) – abrogation d’un
acte reglementaire (фр.); abrogaţie tacită (рум.) – abrogation tacite (фр.); abrogaţie expresă
(рум.) – abrogation expresse (фр.); abuz de autoritate (рум.) – abus d’autorite (фр.); abuz de
drept (рум.) – abus de droit (фр.); abuz de drept procesual (рум.) – abus de droit de procedure
(фр.); abuz de poziţie dominantă (рум.) – abus de position dominante (фр.); abuzuri sexuale
(рум.) – abus sexuels (фр.); accesiune imobiliară artificială (рум.) – accesssion immobiliere
artificielle (фр.); accesiune imobiliară naturală (рум.) – accession immobiliere naturelle (фр.);
acord de liber schimb (рум.) – accord de libre-echange (фр.); acord de răscumpărare deschis
(рум.) – accord de rachat ouvert (фр.); acte cu titlu gratuit (рум.) – acte a titre gratuit (фр.); act
juridic civil (рум.) – acte juridique civil (фр.); act juridic de ultimă voinţă (рум.) – acte juridique
de derniere volonte (фр.); act juridic intre vii (рум.) – acte juridique entre vifs (фр.); act juridic
ostensibil (рум.) – acte juridique ostensible (фр.); act juridic pentru cauză de moarte (рум.) –
acte juridique pour cause de mort (фр.); act recognitiv (рум.) – acte recognitif (фр.); act sub
semnătură privată (рум.) – acte sous seing prive (фр.); act unic european (рум.) – acte unique
europeen (фр.); acte de procedură (рум.) – actes de procedure (фр.); acţiune arbitrală (рум.)
– action arbitrale (фр.); acţiune civilă in procesul penal (рум.) – action civile dans le proces
penal (фр.); acţiune confesorie (рум.) – action confessoire (фр.); acţiune cotată la Bursă (рум.)
– action cotee en Bourse (фр.); acţiune in garanţie (рум.) – action en garantie (фр.); acţiune
ipotecară (рум.) – action hypothecaire (фр.); acţiune interogatorie – action interrogatoire (фр.);
acţiune in defăimare (рум.) – action en diffamationn (фр.); acţiune in justiţie (рум.) – action
en justice (фр.); acţiune negatorie (рум.) – action negatoire (фр.); acţiune din oficiu (рум.) –
action d’office (фр.); acţiuni preferenţiale revocabile (рум.) – actions preferentielles revocables
(фр.); acţuini privilegiate (рум.) – actions privilegiees (фр.); acţiuni la purtător (рум.) – actions
au porteur (фр.); acţiuni nominative (рум.) – actions nominatives (фр.).
Висновки. Для визначення ролі франкомовних запозичень у формуванні терміносистеми права, а отже й для її унормування, є важливим дослідження причин появи цих
запозичень та особливості їх освоєння мовою-реципієнтом. Проведений аналіз франкомовних запозичених юридичних лінгвальних інновацій в румунській мові дозволяє
дійти певних висновку, що процес запозичення іншомовних лексичних одиниць у правовій сфері зумовлюється екстралінгвальними чинниками (етапами розвитку правової
галузі), а також внутрішньомовними чинниками (необхідністю позначання нових понять
і реалій). Як засіб номінації, запозичення і калькування доцільне тоді, коли для певного
поняття, явища немає назви у румунській мові. Використання французьких юридичний
термінів в румунській мові є вмотивованим і сприяє уникненню повторів, заміні багатослівного найменування однослівним чи закріпленню за своїм і чужим словом різних
семантичних відтінків тощо.
Перспективними у подальших дослідженнях слід вважати семантичні зміни лексем
в румунській мові порівняно із французькою мовою, способи термінотворення та використання афіксів французького походження з подальшим створенням відповідних методичних рекомендацій та лексикографічних праць для викладання румунської мови як для
україномовних слухачів філологічних, юридичних, так й інших спеціальностей.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИНКРЕТИЧНОЙ ЗОНЫ В
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
(на материале адъективов с квалификативно-квантитативной семантикой)
У статті досліджено мутаційно-модифікаційні та мутаційно-транспозиційні
словотвірні підтипи, що формують синкретичні зони словотвору в російській мові.
Функційно-когнітивний підхід дозволяє всебічно вивчити особливості похідних ад’єктивів
із кваліфікативно-квантитативною семантикою та виявити закономірності перетину
мутаційного, модифікаційного й транспозиційного словотвірного значення.
Ключові слова: синкретична зона, синкретичний словотвірний підтип, мутаційномодифікаційний підтип, мутаційно-транспозиційний підтип, ад’єктив, похідне слово.
В статье исследуются мутационно-модификационные и мутационно-транспозиционные словообразовательные подтипы, формирующие зоны синкретичного словообразования в русском языке. Функционально-когнитивный подход позволяет всесторонне
изучить особенности производных адъективов с квалификативно-квантитативной семантикой и выявить закономерности пересечения мутационного, модификационного и
транспозиционного словообразовательного значения.
Ключевые слова: синкретичная зона, синкретичный словообразовательный подтип,
мутационно-модификационный подтип, мутационно-транспозиционный подтип, адъектив, производное слово.
The article deals with mutation and modification derivational subtype and mutation and
transposition derivational subtype that form syncretic zones of derivation in the Russian language. Functional and cognitive approach allows thorough studying of peculiarities of derived
adjectives with qualificative and quantative semantics and identifies regularity of crossing of
mutation, modification and transposition derivational meaning.
Key words: syncretic zone, syncretic derivational subtype, mutation and modification subtype, mutation and transposition subtype, adjective, derivative.
В современном языкознании активно поддерживается исследовательская позиция,
определяющая языковую деятельность одновременно как процесс когнитивный, так и
коммуникативный. С другой стороны, согласно функциональному направлению коммуникативная функция языка рассматривается как производная от способности человека
выражать свои знания об окружающей действительности: «язык – естественно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся система облеченных в звуковую форму
знаковых единиц, способная выразить всю совокупность понятий и мыслей человека и
предназначенная прежде всего для целей коммуникации» [2: 652]. Соответственно человеческий фактор является основополагающим в рамках функционального подхода.
Это дает основания при изучении языковых единиц в процессе их функционирования
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обратиться к познавательной деятельности человека, которая неразрывно связана с актами номинации. Когнитивная функция, раскрывающая роль языка в познании человеком мира, высвечивает сложное иерархическое строение языковых категорий и позволяет говорить о применении интегративных подходов для их системного изучения.
Такой интегративный функционально-когнитивный подход необходим для исследования
словообразовательной подсистемы русского языка. Потребность в целостном изучении
словообразовательного уровня определяется и возросшим интересом дериватологов к
синкретическому словообразованию [6; 5; 1].
Актуальность работы определяется, с одной стороны, общей тенденцией в языкознании, направленной на соединение нескольких подходов и методов для более последовательного изучения номинативных единиц, а с другой – недостаточным исследованием
синкретичной зоны словообразовательной системы русского языка.
Цель статьи – обозначить синкретичные словообразовательные подтипы
имен прилагательных с суффиксами -аст-, -ат- и -оват-/-еват-2, сформировавшиеся в
результате пересечения мутационного, модификационного и транспозиционного
словообразовательного значения, а также нейтрализации компонентов семантикословообразовательного значения производных слов.
Известно, что в процессе формирования семантики производного слова деривационные суффиксы реализуют транспозиционную, модификационную и мутационную функции. Тем не менее, выделение синкретичных словообразовательных типов проявляется
как тенденция в исследованиях целого ряда лингвистов.
По мнению З. И. Резановой, а вслед за ней и О. В. Нагель производные синкретичных типов находятся в зоне функционально-семантического пересечения мутационного
и модификационного словообразования: «Положение данной сферы определяется наличием размытых границ между модификационной и мутационной сферами, что создает
специфичную синкретичную семантику входящих в ее состав словообразовательных
типов (СТ) и особые типы текстового функционирования производных, созданных по
данным моделям» [5: 8]. Кроме того, в производных словах, образованных с помощью
лексической деривации: модификации, время от времени наблюдается полное семантическое сходство мотиватора и мотивата. Так, Я. Пузынина на материале отыменных
существительных польского языка выделила дериваты отрицательно-мутационного подтипа (typ ujemno-mutacyjny) [7], а Е. А. Карпиловская назвала данный тип производных
слов «від’ємно-мутаційним». В таких дериватах «формант не вносит нового значения
(как при мутации или модификации), а наоборот, отнимает семантический элемент основы, выполняет обобщающую функцию [4: 33].
Существование промежуточных подтипов деривационных формантов позволяет рассмотреть отношения между типами дериватов как систему координат. Параметры этой
системы определяют суффиксы, которые в структурах производных слов реализуют
лишь одну разновидность деривационной функции (транспозиционную, модификационную или мутационную). Между ними расположены суффиксы, объединяющие несколько разновидностей функций и относящиеся к разным функциональным подтипам.
Такой синкретизм характеризует и межкатегориальные словообразовательные суффиксы, которые проявляют тенденцию к совмещению транспозиционной и мутационной
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функции. Это происходит потому, что транспозиционные и мутационные процессы сопровождаются морфологическими, семантическими и синтаксическими изменениями.
Словообразовательные суффиксы, принимающие участие в этих процессах, конкретизируют семантику дериватов, отличающихся от мотивирующих слов категориальной
принадлежностью.
Таким образом, следует говорить о двух сферах синкретичного словообразования:
мутационно-модификационной и мутационно-транспозиционной.
К производным мутационно-модификационного подтипа следует относить имена прилагательные, которые сформировались в результате мутации семантикословообразовательной структуры мотивирующего существительного и характеризуются
квантитативными видоизменениями признака. Такими являются:
1) отсубстантивные адъективы с суффиксами -аст- и -ат-.
Продуктивный разговорный суффикс -аст- соотносится с утратившим продуктивность качественно-относительным суффиксом -ат- (некоторые производные с этим
суффиксом мы рассматриваем в рамках мутационно-транспозиционного словообразовательного подтипа). Свойство, которое подчеркивается суффиксом -аст-, мыслится как
выделяющийся, основной и, следовательно, резкий признак. Например:
губастый ← губа – «с большими толстыми губами»:
Хозяин кабинета, широкоплечий, здоровяк, курчавый и губастый, приподнялся из-за
письменного стола [Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей];
глазастый ← глаза – «с большими глазами или с глазами навыкате»:
Перед нами сиял неземной белизной мальчик-переросток, худой, глазастый, длинноволосый, с маленьким револьвером в безнадёжно повисшей руке [В. Катаев. Алмазный мой венец];
клыкастый ← клыки – «имеющий большие клыки; с большими клыками»:
Варенуху успокоили, как умели, сказали, что охранят его и без всякой камеры, и тут
же выяснилось, что никакой старки он под забором не пил, а что били его двое, один
клыкастый и рыжий, а другой толстяк... [М.Булгаков. Мастер и Маргарита];
горластый ← горло – «в просторечии: 1. Обладающий громким голосом; крикливый.
2. Имеющий широкое горло, отверстие».
Наблюдения свидетельствуют, что более широкой сферой употребления обладает
первый ЛСВ прилагательного горластый:
Человек он был энергичный, хваткий, даже горластый, умел выжимать и уговаривать [Ю. Домбровский. Хранитель древностей].
В производных адъективах с суффиксом -ат- развилось чисто качественное значение: «обладающий в изобилии, с излишком чего-нибудь, наделённый чем-нибудь чрезмерным». Распространению этого значения содействовал смысловой параллелизм с продуктивным суффиксом -аст-, свойственным разговорной речи и обозначающим избыток,
чрезмерность какого-нибудь признака. Например:
волосатый ← волос – «покрытый, обросший волосами»:
Предводителем у них был босой, волосатый, в распущенной рубахе русский, похожий на атамана шайки [Д. Гранин. Зубр];
носатый ← нос – «с большим носом»:
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На этом портрете был изображён в профиль молодой, носатый, чубатый, губастый человек, и меня вдруг осенило ― это же был Зубр тех лет, сорокалетний [Д. Гранин. Зубр];
зубатый ← зуб – «с большим количеством зубов; с большими зубами»:
Серебряные льдистые семги с зубатыми хищными клювами излучали голубой свет
зимнего утра [А. Проханов. Господин Гексоген].
2) отсубстантивные адъективы с суффиксом -оват-/-еват-2.
В процессе формирования лексико-словообразовательного значения этих имен прилагательных субстантивная семантика мотиваторов мутирует в качественную и одновременно сопровождается модификацией – видоизменением, которое указывает на невысокую степень проявления признака. Например:
трусоватый – «несколько трусливый»← трус:
– Экскузо муа, ву зет вери лонли ай си ту ту найт? – спросил сзади нагловатотрусоватый голос. Она обернулась и увидела нескладного верзилу в переливающемся
шелковом костюме [В. Аксенов. Новый сладостный стиль];
леноватый – «несколько ленивый» ← лень – «отсутствие желания действовать,
трудиться, склонность к безделью»:
И я поначалу его с удовольствием слушал и говорил местным леноватым писателям: «Вот у кого надо учиться работать! [В. Астафьев. Зрячий посох];
шиковатый – «разг. отличающийся некоторым шиком» ← шик:
Дома здесь не такие ровные, прямые, бесформенные ― напротив, они шиковатые,
белые, нарядные [В. Гельфанд. Дневники 1944-1946 гг.].
В рамках следующего синкретичного мутационно-транспозиционного словообразовательного подтипа субстантивная семантика преобразуется в семантику адъективную, в результате чего в производных словах дополнительные семантические компоненты не возникают, а количественный признак нейтрализуется. Словообразовательный формант, который
участвует в образовании дериватов является «суффиксальной фикцией», «упаковочным морфологическим средством» [3: 124–136]. Этой группе производных слов соответствуют:
1) некоторые отсубстантивные адъективы с суффиксом -ат-.
Суффикс -ат- первоначально означал «характеризуемый наличием чего-нибудь, обладающий чем-нибудь» (тем, что обозначает производящее имя существительное). Именно с
такой семантикой ряд имен прилагательных до сих пор реализуются в языке и речи:
крылатый – «имеющий крылья» ← крыло:
За одним из столиков Андрей заметил своего старого приятеля Гришу Струпина в
модном твидовом пиджаке, к лацкану которого была прицеплена крылатая эмблема
МПС ― стоила она бешеных денег, но у Гриши они были [В.Пелевин. Желтая стрела];
рогатый – «имеющий рога» ← рог:
Он наклонил голову и стал шумно, большими глотками пить воду. – Эй, рогатый! –
закричал лосю маленький лягушонок. – Это не твой ручей! [С.Георгиев. Маленький
зеленый лягушонок];
полосатый – «окрытый полосами; с окраской в полоску» ← полоса:
Как тень от облака пробегает по полю, так это тёмное пространство стало сдвигаться,
и я увидела сначала часть стены в полосатых обоях, а потом и всю дедову комнату в
серой предрассветной мгле [Л. Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света].
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2) отсубстантивные адъективы с суффиксом -оват-/-еват-2.
Отличительной особенностью производных слов этой группы является то, что в их
семантической структуре формируются сопутствующие синонимические значения по отношению к именам прилагательным, образованным от тех же мотиваторов. Например:
дыроватый – «то же что дырявый: имеющий дыры, худой» ← дыра:
Из воды торчал только дыроватый, безоконный каменный собор, в котором и над
которым дико кричало воронье и чайки да бились озеленелые волны в размытые, исщербленные бока храма [В. Астафьев. Затеси];
шиловатый – «разг. то же, что шиловидный» ← шило:
– Длинная этакая рыба [стерлядь] и с носом, – шиловатая вся. [Н. Лесков. Некуда];
Кроме того, среди имен прилагательных мутационно-транспозиционного подтипа
выделяют и такие, которые являются синонимами по отношению к прилагательным, образованным от других имен существительных:
вихреватый – «прилаг. от» ← вихор, вихреватый – «то же что кудрявый»:
В причёсках мужчины кружком выбривали волосы на затылке (намёк на плаху палача), а остальные длинные пряди зачёсывали на лицо. Дамы также коротко стригли
волосы на затылке, оставляя вокруг вихреватые локоны [Н. Загробян. Прически между
прошлым и будущим].
Таким образом, объем лексического содержания производных прилагательных
мутационно-модификационного и мутационно-транспозиционного типа формируется
на основе единого интегративного качества, связывающего субстантивную и адъективную семантику. Точками пересечения признакового и предметного значения являются
формально выраженные показатели – словообразовательные суффиксы -аст-, -ат- и
-оват-/-еват-2. Факторы, влияющие на формирование семантики производного слова, конкретизируются в языке с когнитивных позиций. Следовательно, комплексное
когнитивно-функциональное исследование производных слов позволит выделить новые
синкретичные зоны, а значит – расширить рамки русских словообразовательных типов.
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ВИПАДКИ ПОРУШЕННЯ РАМКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ В НОРМАТИВНОМУ
ПОЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У статті розглядається явище порушення рамкової конструкції. Шляхом вивчення
особливостей його функціонування в текстах різних типів та мові носіїв визначається
місце даного явища в нормативному полі сучасної німецької мови.
Ключові слова: порушення рамкової конструкції, зарамкова конструкція, дескриптивна норма, прескриптивна норма.
В статье рассматривается явление нарушения рамочной конструкции. Посредством изучения особенностей его функционирования в текстах разных типов и языке
носителей определяется место данного явления в нормативном поле современного немецкого языка.
Ключевые слова: нарушение рамочной конструкции, зарамочная конструкция, дескриптивная норма, прескриптивная норма.
The article deals with the frame construction disruption. The features of its functioning in
different kinds of text and in the language of the native speakers are analyzed and its place in
a standard language is defined.
Key words: the frame construction disruption, extrapolation, prescriptive norm, descriptive norm.
Все нове, що зустрічається в мові не завжди можна віднести до розряду новоутворень,
інколи це «добре забуте старе», що продовжує функціонувати в мові, але в дещо видозміненому вигляді: «… беззаперечним є те, що мова, еволюціонуючи, змінюється безперервно.
Дослідження будь-якого елемента мови з точки зору його функціонування дозволяє виявити
різні процеси, які можуть у решті решт привести до того, що дана мова стане абсолютно невпізнаною. Все в мові змінюється ... При цьому в носія мови ніколи не виникає відчуття, що
та мова, якою він сам спілкується і якою говорять люди, що його оточують, перестає бути
ідентичною сама собі» [1]. Це ж стосується і порушення рамкової конструкції – явища, що
не є новим для німецької граматики, але в силу широкого розповсюдження та характеру зарамкових компонентів привертає до себе нову хвилю зацікавлення з боку науковців.
Отже, у статті розглядаються випадки порушення вербальної рамкової конструкції
німецького речення. Метою роботи є через вивчення особливостей функціонування випадків ПРК у текстах різних типів та в мові носіїв визначити їх місце в нормативному
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полі сучасної німецької мови. Загострення уваги дослідників на проблемі ПРК в плані
різноаспектного вивчення даного явища (особливо у другій половині ХХ ст.) обґрунтовує актуальність даної проблеми. Загалом значна кількість робіт відомих лінгвістів була
присвячена вивченню даного явища: В. Г. Адмоні 1962, 1966, 1973, П. Айзенберг 2004,
Е. Бенеш 1968, П. Браун 1998, Г. Вейнріх 1993, Х. Вінкель 2006, Е. Драх 1963, Г. Еггерс
1983, У. Енгель 1971, Р. Рат 1979, Р. Фільпус 1994, Г. Цан 1991 та багато ін.
Під ПРК розуміємо «винесення одного чи кількох членів або частин речення за межі
вербальної рамки» [2: 861]. Всі випадки ПРК поділяються на обов’язкові та факультативні [3: 217]. Перша група передбачає винесення за межі правої частини рамки підрядних
речень, інфінітивних груп, однорідних членів, порівнянь, аппозицій, додаткових повідомлень, другої частини виразу, що складається з кількох частин та еліптично-симетричних
частин речення [4: 294-295]. Для характеристики факультативних випадків ПРК, що відбувається під впливом структурних, комунікативних та стилістичних факторів [5: 195199], у роботі було обрано поняття фразальних категорій, тобто всі зарамкові компоненти
було виділено в чотири фрази (номінальні, ад’єктивні, прийменникові та адвербіальні
фрази). Як виокремлювані компоненти розглядалися окремі фрази та фрази, поширені
іншими фразами або підрядними реченнями.
З метою визначити місце ПРК у нормативному полі сучасної німецької мови, слід
встановити його відповідність або невідповідність критеріям нормативності, завдяки
яким визначається готовність того чи іншого мовного елемента до зміни його нормативного статусу і на які мають спиратися нормалізатори, щоб вносити зміни до дескриптивної або прескриптивної норми.
У статті в якості критеріїв нормативності розглядаються: стійкість (зустрічається в
мові протягом тривалого часу), ступінь вживаності (зустрічається в мові більшості носіїв), оцінка носіями мови (дані мовні одиниці є правомірними та допустимими за певних
умов та в певних контекстах або взагалі недопустимими), функціонування у друкованій
пресі, радіо та телепередачах (мова йде про канали та видання, які є загальновизнаними
та соціально престижними) [6: 88-91]:
Як було зазначено вище, дане явище безперечно не є новим для німецької мови, натомість новим є ступінь його розповсюдження в мові та характер зарамкових компонентів. Його стійкість у німецькій мові підтверджена численними дослідженнями [7;
8; 9; 10]. Так, перші випадки винесення окремих компонентів речення за межі рамки
спостерігаються ще в XVІ ст. (підрядні речення, інфінітивні звороти, порівняння та ін.).
Узагальнюючи результати власних досліджень, В. Г. Адмоні наполягає на визнанні факту, що абсолютного збереження рамкової побудови не існує на жодному етапі розвитку
німецької літературної мови. При цьому він наголошує на тому, що правильність такого
твердження підсилюється не лише кількісними даними проведених досліджень, а напряму залежить від морфологічної форми та синтаксичної функції в реченні тих елементів,
які тяжіють до виокремлення, а також екстралінгвістичних факторів, що впливають на
основні правила синтаксичної побудови речення [8: 152].
Для оцінки ступеня вживаності випадків ПРК факультативного типу, а також їх
функціонування в друкованій пресі, було опрацьовано прозаїчні тексти художнього
стилю, діалогічний мовний жанр газетно-публіцистичного стилю – інтерв’ю, а також
216

наукові статті як зразки власне наукового типу тексту. В результаті було встановлено,
що не можна говорити про відмову від рамкового принципу побудови висловлювання,
але і дотримання даного принципу не є обов’язковим. У першу чергу це стосується
художнього (середній показник частотності складає 1,5 речення з ПРК на 1 сторінку
тексту) та публіцистичного стилю (середній показник частотності складає 1 речення з
ПРК на 1 сторінку тексту). При цьому всі види зарамкових компонентів повною мірою
представлені лише в художніх текстах.
Загалом дослідження не підтвердило припущення про «розрихлення» структури німецького речення, оскільки вербально-предикативна рамка показала високий ступінь
стійкості, вона продовжує своє існування в якості найяскравішого синтаксичного явища
німецької мови. Особливо чітко це простежувалося в текстах наукових статей (1 речення
з ПРК на кожні 27 сторінок тексту). Хоч і відсоток випадків з порушенням рамкового
принципу оформлення висловлювання значно збільшився в порівнянні з попередніми
дослідженнями подібного характеру.
Всі зарамкові конструкції були поділені за частотністю їх винесення за межі рамки
на три групи. Так, відсоток фраз першої групи від загальної кількості випадків становить 69,9%, другої – 15,6%, третьої – 4,5% (при цьому 10% становлять «дуже поширені
фрази» – фрази, поширені двома та більше компонентами). Було встановлено, що фрази
другої та третьої групи відзначаються найпотужнішою дією у створенні стилістичного
ефекту, а випадки ПРК, зарамкові компоненти яких належать до першої групи, мають
потенційну можливість увійти до поля дескриптивної норми.
Для встановлення відповідності випадків ПРК критерію «оцінка носіями мови» було
проведено опитування серед носіїв німецької мови віком від 18 до 58 років. Респонденти
обиралися таким чином, аби вони територіально максимально широко представляли свою
країну. Це дозволило уникнути територіального обмеження отриманих результатів. Усі обрані респонденти є людьми з вищою освітою або студентами, адже саме мову освіченої частини населення прийнято вважати надійним джерелом нормативних явищ. Достовірність та
об’єктивність одержаних результатів опитування, крім належним чином складеної анкети,
забезпечує також її анонімний характер і незнання респондентами мети дослідження.
72 респондентам було запропоновано дати оцінку 16 реченням, які містять зарамкові компоненти факультативного типу першої, другої та третьої груп. Шкала оцінювання
представлена від 1 бала (позитивна оцінка) до 3 балів (негативна оцінка). Оцінки в 1 та 3
бали відповідають протиставленню нормативне явище-ненормативне явище. Оцінка в 2
бали свідчить про коливання норми, про можливість її зміни. Висувається припущення, що
оцінку в 2 бали явище ПРК отримає в тому випадку, коли мовець вважатиме той чи інший
приклад вживання даного явища допустимим (за певних умов, у певних контекстах) та
правильним, але не відносить його до кодифікованої норми. У випадку даного дослідження позитивним результатом вважатиметься оцінка 1 бал та 2 бали, негативним – 3 бали.
Проведене анкетування дозволило виявити, що некодифікований варіант побудови
речення (в даному випадку – використання зарамкових конструкцій), довгі роки перебуваючи на периферії мовного («ненормативного») вживання, значно розширив межі свого
функціонування. Поширення зарамкових конструкцій в публіцистиці та художній літературі сприяло їх розповсюдженню всередині мовного колективу. Загалом оцінку даних
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конструкцій мовцями можна охарактеризувати як позитивну: показник позитивної оцінки є абсолютним (73,4%: загальна кількість оцінок «1 бал» становить 399 (34,6%), «2
бали» – 447 (38,8%)), таким чином значно перевищуючи негативний (загальна кількість
оцінок «3 бали» становить 306 – 26,6%).
При цьому було встановлено, що вживання зарамкових конструкцій не залежить від
статевої належності людини та її фаху, адже кількість позитивних та негативних оцінок даних конструкцій серед чоловіків та жінок, а також гуманітаріїв та негуманітаріїв відрізняється несуттєво. Натомість значний вплив на нормативну оцінку явища ПРК
спричинила вікова диференціація респондентів; переважна більшість представників молодшого та середнього покоління, на відміну осіб віком старше 40 років, зараховують
факультативні випадки ПРК до розряду нормативних явищ сучасної німецької мови.
Слід зазначити, що нами не заперечувався статус рамкової конструкції як найбільш
суттєвого елемента, масової та стійкої ознаки німецького синтаксису. Факт широкого
розповсюдження рамкової конструкції в німецькій мові, її функціонування як граматичної норми та її репрезентативність у текстах різних типів робить її типологічно значимою характеристикою німецької мови. Але ми припускаємо, що навіть настільки «суворий» та безапеляційний факт її існування може бути дещо видозмінений під дією певних
екстралінгвістичних факторів (мова йде, в першу чергу, про задоволення потреб мовців
у широкому розумінні та протиріччя, що виникають між цими потребами та ресурсами
мови на певному етапі її існування, дія принципу мовної економії тощо).
Перевіривши всі випадки ПРК на відповідність критеріям нормативності, можна
стверджувати, що ті випадки ПРК, зарамкові компоненти яких належать до першої
групи факультативного типу ПРК, увійшли до поля дескриптивної норми сучасної німецької мови. Тоді як зарамкові компоненти другої та третьої групи, контрастуючи з випадками збереження рамки, зберігають статус узуальних явищ, що поки перебувають на
периферії нормативного поля, натомість виконують у мові важливі функції – стилістичну та комунікативно-прагматичну.
Всі вищеназвані факти дають право говорити про зростання частотності зарамкових конструкцій та охарактеризувати тенденцію до ПРК як позитивну не лише в публіцистиці, а й у художній літературі, в якій найбільш поширеним є застосування ПРК.
Та чи стане художній стиль причиною подальшого розповсюдження синтаксичних змін
на інші функціональні стилі, залежить від їх подальшої взаємодії та багатьох екстралінгвістичних факторів, які, в першу чергу, пов’язані з соціальними перетвореннями в
суспільстві.
Дуже важко точно спрогнозувати подальшу долю рамкової конструкції: чи буде вона
збережена як один із основних принципів структурної організації речення, чи буде витіснятися іншими синтаксичними структурами в результаті збільшення випадків її порушення та чи стануть випадки зламу рамкової конструкції однією з причин «розщеплення» структури німецького речення і, як результат, переходу від «напруженого» принципу
структурної організації синтаксичних одиниць до «ненапруженого». Це створює передумови для проведення подальших досліджень в аспекті вивчення особливостей функціонування ПРК на базі інших типів текстів, зокрема в розмовній мові.
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ОСНОВНІ СПОСОБИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У СФЕРІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Стаття присвячена визначенню основних способів термінотворення англійської
мови у сфері водного господарства.
Ключові слова: термін, термінологія, термінотворення.
Статья посвящена определению основных способов терминообразования английского языка в сфере водного хозяйства.
Ключевые слова: термин, термінология, терминообразование.
The article deals with the main ways of English term formation in the sphere of water
management.
Key words: term, terminology, term formation.
Незважаючи на те, що водне господарство є немолодою галуззю, воно не втрачає своєї
актуальності та має вирішальне значення в забезпеченні необхідних умов життя населення.
Дослідження способів творення англійських водогосподарських термінів є важливим для
вирішення проблеми стандартизації лексики та перекладу науково-технічної літератури.
Кількість термінів у розвинених мовах багатократно перевищує чисельність загальновживаних слів і досягає зараз кількох мільйонів лексичних одиниць. Термінологічні
одиниці надходять до мови різними шляхами [1 : 9]. До способів термінотворення англійської мови у сфері водного господарства відносяться:
- семантичний;
- морфологічний;
- лексико-морфологічний;
- морфолого-синтаксичний;
- синтаксичний;
- запозичення та інтернаціоналізми.
Семантичний спосіб термінотворення. Часто загальновживані лексичні одиниці
англійської мови отримують статус термінів. Загалом існує два варіанти творення термінів із загальновживаних слів:
1. Слова, що входять до складу термінологічної системи в своєму основному значенні та є одночасно і загальновідомими, і спеціальними. Лексичне значення загальновживаного слова «зливається» із загальним термінологічним значенням без особливих
семантичних зрушень [2 : 149]. Визначення такого терміна відрізняється від дефініції
слова в загальнолітературній мові, наприклад: bridge – 1) міст, 2) акведук; drain – 1) витікання, відтік (води), 2) каналізаційна труба.
2. Лексичне значення загальновживаного слова звужується (спеціалізується) у
результаті різних видів переносу основного значення (метафоризації, метонімічного
термінотворення).
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Метафоризація значень загальновживаних слів відбувається на основі зовнішньої
або функціональної схожості названих об’єктів, наприклад: branch – 1) гілка (дерева), 2) патрубок; guide – 1) провідник, 2) направляюча конструкція; waste – 1) відходи, 2) стічні води.
Метонімічне термінотворення є менш продуктивним, ніж метафоризація. Цим способом утворилися такі терміни водного господарства, як: still water – стояча вода, river
flow – річковий стік.
Морфологічний спосіб термінотворення. Для цього способу характерним є творення нових термінологічних одиниць з використанням або без використання афіксів. В англійській термінології водного господарства продуктивними є такі способи
афіксального творення, як:
1. Префіксація. Цей спосіб термінотворення англійської мови у сфері водного господарства є дуже продуктивним. Широко використовуються інтернаціональні префікси грецького
і латинського походження, наприклад: hydroset, interflow, subbasin, uniflow і т.д. Автохтонні
префікси мають не таке широке застосування: overfall, semiarid, underdrain тощо.
2. Суфіксація також відноситися до продуктивних способів термінотворення. Серед
англійських слів-термінів водного господарства поширеним є запозичені суфікси, наприклад: drainage, pollutograph, potable, transportability, embankment. До термінів з автохтонними компонентами відносяться: weathering, sprinkler.
Суфікси характеризують відповідне слово з двох сторін: структурної та семантичної
(терміни можна віднести до певної семантичної групи слів). Так, латинський суфікс -tion
використовується для позначення процесів, операцій: irrigation, melioration, desalination.
У цій же категорії застосовується суфікс -ing, наприклад: bulking, trenching, watering.
3. Суфіксально-префіксальний спосіб. Серед англійських водогосподарських
термінів зустрічаються похідні термінологічні одиниці, які утворені суфіксальнопрефіксальним способом, наприклад: biofiltration, desalter, irrigable.
Лексико-морфологічний спосіб термінотворення (словоскладання).
Для англійської водогосподарської термінології характерними є багатокомпонентні
терміни. Основну масу складних термінів становлять двокомпонентні детермінативні
композити, наприклад: watershed, waterlogging, backwater.
Морфолого-синтаксичний спосіб. Новий термін утворюється внаслідок переходу з
однієї частини мови в іншу. Конверсія англійських термінів водного господарства є недуже продуктивною: water  to water.
Синтаксичний спосіб. Термінологічне словосполучення є розповсюдженим видом
термінів у англійській водогосподарській термінології. Можна виділити 3 типи термінівсловосполучень:
− терміни-словосполучення, компонентами яких є самостійні слова, які можуть
вживатися окремо і які зберігають своє значення. Але терміни-словосполучення, які
складаються із таких компонентів, набувають нового значення і мають свою змістову
самостійність, наприклад: hydropower engineering, weir crest;
− терміни-словосполучення, які мають один із компонентів технічний термін, а
другий – загальновживаної лексики: multipurpose reservoir, storm sewer, water turbine;
− терміни-словосполучення, обидва компоненти яких являють собою слова
загальновживаної лексики і тільки словосполучення цих слів є терміном. Терміни
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третього типу термінологічно не розкладаються і зв’язок між компонентами тісний [3 :
17-18]: flash flood, stream speed, water lift.
Запозичення та інтернаціоналізми. Інтернаціоналізація морфем є більш актуальною, ніж прямі запозичень слів-термінів. Інтернаціональними також стають і словотворчі моделі процесу термінотворення, тобто творення термінологічного словотвірного
фонду, що має міжмовний характер.
В англійській термінології водного господарства широко використовуються грецькі та латинські морфеми. Загалом водогосподарські терміни-інтернаціоналізми можна
умовно розділити на наступні групи:
− слова, цілком запозичені з латинської чи грецької мови або побудовані з греколатинських елементів, наприклад: hydrology (від грец. hydōr «вода» та logos «наука») –
гідрологія, aqueduct (від лат. aquaeductus «транспортування води» (aqua «вода» і ductus
«керівництво») – акведук, водопровід, hydrosystem (від лат. systema «упорядкування, система», грец. systema «організоване ціле») – гідровузол. Ця група є найчисленнішою;
− складні слова, побудовані з інтернаціональних основ і афіксів, наприклад:
hydropower (від грец. hydōr «вода» та фр. pouair, povoir «бути спроможним») – гідроенергетика, lift station (від давньоісл. lypta «піднімати» і давньофр. station «станція»)
– насосна станція;
− терміни-гібриди, які поєднують інтернаціональні та національні елементи: water
power – гідроенергія, bridge aqueduct – міст-акведук, hydroelectric unit – гідроагрегат;
− кальки: лат. aquatory  англ. water area (акваторія).
Отже, у сфері водного господарства основними є такі способи термінотворення: семантичний; морфологічний; лексико-морфологічний; морфолого-синтаксичний; синтаксичний; запозичення та інтернаціоналізми. Найбільш продуктивними з них є синтаксичний спосіб творення нових слів-термінів, запозичення та інтернаціоналізми.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОППОЗИЦИИ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Стаття присвячена виявленню та аналізу гендерних опозицій в семантичному та
граматичному аспектах в лексиці кримськотатарської мови.
Ключові слова: гендер, категорія роду, слова-детермінативи, фемінативи.
Статья посвящена выявлению и анализу гендерных оппозиций в семантическом и
грамматическом аспектах в лексике крымскотатарского языка.
Ключевые слова: гендер, категория рода, слова-детерминативы, феминативы.
The article deals with revealing and studying of gender in semantic and grammatic aspects
in the Crimean Tatar language.
Key words: gender, category of gender, determinatives.
В обществе издавна существуют традиционное распределение ролей, социальные
ритуалы, стереотипы и оценки, касающиеся мужчин и женщин, многие из которых отразились в языке в грамматической категории рода, в понятийной категории пола, в категориях личности/неличности и одушевленности/неодушевленности. Изучение данных
языковых явлений способствовало появлению гендерной лингвистики (лингвистической
гендерологии), позволяющей строить двухъярусную модель языка, состоящую из метагендерного (общечеловеческого) уровня и гендерного, т.е. относящегося к тому или
иному социологизированный полу, и исследовать их соотношение.
По мнению исследователей [1: 11; 2: 211], грамматическая категория рода в гендерологии рассматривается как способ презентации пола в языках, имеющих данную категорию. Тот факт, что, например, в русском языке за речевую норму принимается мужской род, исследователи оценивают как дискриминацию, ограничивающую женскость. В
крымскотатарском языке, как и в других тюркских языках, отсутствует категория рода,
соответственно, отсутствуют специальные аффиксы, выражающие родовое значение. Для
конструирования гендерной идентичности используются слова-детерминанты (гендерно
маркированные слова), которые сопровождают имена существительные: ханым ‘госпожа’;
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къадын ‘женщина’, апай ‘женщина’, ‘жена’, къыз/огълан, ‘девочка’, ‘девушка’/‘мальчик’,
огъул ‘юноша’, къыз бала ‘дочь’, огълан бала ‘сын’; къырал къызы ‘королевна’, къырал
огълу ‘королевич’; эркек ‘мужчина’ къадын джыныс ‘женский пол’ и эркек джыныс ‘мужской пол’, къадын сою грам. ‘женский род’ и эркек сою грам. ‘мужской род’.
Дихотомия женский/мужской, как правило, проявляется лишь в заимствованиях из
арабского языка и встречается редко. Данные слова, оканчивающиеся на –е, можно разделить на две семантических группы:
1. лексемы, именующие лицо по его занятию в сфере умственной и образовательной
деятельности: шаир/шаире ‘поэт’/‘поэтесса’; эдип/эдибе ‘писатель’/‘писательница’;
муаллим/муаллиме ‘учитель’/‘учительница’; муребби/мураббие ‘воспитатель’/‘воспитат
ельница’; алим/алиме ‘ученый’/’женщина-ученый’; саир/саире ‘колдун’/‘колдунья’;
2. лексемы, указывающие на положение, статус человека в обществе: саип/саибе ‘хозяин’/‘хозяйка’; джет/джедде ‘предок’/‘прародительница’, ракип/ракибе
‘соперник’/‘соперница’, гъалип/гъалибе ‘победитель’/‘победительница’; эмир/эмире
‘эмир’, ‘князь’/ ‘повелительница’. К данной группе относится и заимствование из монгольских языков: къуда (монг.)/къудагъа ‘сват’/‘сватья’, ‘сваха’ (о монг. афф. -гы со значением лиц женского пола см. [3: 102]).
Встречаются случаи конструирования гендерной идентичности с показателями –ка,
–къа, –ке, –ча, –че: бике ‘хозяйка’, ‘княгиня’ (из тюрк. бийке, согласно С. Ш. Чагатай,
bike – из beg-ökä ‘сестра’ [4: 135]), давке ‘девка’, мавке, марушке ‘русская женщина’
(марушке – искаж. Маруська [5 (3: 39)]), тавке ‘девка’, ‘служанка’ (лексема тавке также
обозначает женоподобного мужчину [5 (3: 24)]). къул (тюрк.) ‘раб’, ‘невольник’ – къулкъа ‘рабыня’; оджа (перс.) ‘учитель’ – оджапче ‘учительница’; къудача (монг.) ‘младшая свояченица’. Отдельно следует отметить пары къырал (слав.) ‘король’/къыраличе
‘королева’, чар (слав.) ‘царь’/чариче ‘царица’, где лексема къыраличе, вероятно, образована по аналогии с чариче. Возможно, в данном случае –че является субституцией отсутствующей в крымскотатарском языке фонемы ц, что связано с процессом адаптации
заимствования. Пара къырал/къыраличе имеет жесткую гендерную дифференциацию,
т.к. составляющие её лексемы подчеркивают различие пола (ср. в толковом словаре турецкого языка: kraliçe – kral karısı ya da krallığı yöneten kadın [6: 1155]). Вариант женского рода оджапче малоупотребим. Так, в крымскотатарской периодике из двадцати
трех случаев употребления лексемы оджа/оджапче для обозначения лиц женского пола
феминатив (наименование лица женского пола) оджапче применяется лишь четыре раза,
что составляет 15% от общего количества употреблений. Данное явление можно считать
характерным для диалектной речи, т.к. публицистика нацелена на “игру” с нормой и
максимально приближена к разговорному спонтанному слову. Видимо, превалирующее
употребление лекемы оджа обусловлено тем, что главной семой, объединяющей пару
оджа/оджапче, является “занимающийся преподаванием”, т.е. характеристика субъекта
по роду занятий, имеющая уважительную коннотацию (ср. с турецким языком, где лексема hoca не имеет варианта женского рода, прежде всего потому, что ее первым значением
является ‘религиозный служитель’: İslamlıkta, din bilgisi olan ve din işleriyle görevli kimse,
din adamı. [6: 865], – что первоначально соотносилось с лицами мужского пола). Второй
причиной может являться стремление нивелировать гендерное различие с целью под224

черкнуть равноправие в профессии, устранить возможное “сниженно-снисходительное”
отношение к женщине в профессии.
Следующие феминативы в лексико–семантическом поле ‘профессия’ обозначают
традиционно ‘женские’ виды деятельности, в основном связанные с домашним хозяйством и уходом за детьми или за больными: дая ‘кормилица’, ‘нянька’, эбанай/эбе къадын ‘повивальная бабка’, ‘акушерка’, шефкъатлыкъ эмширеси ‘сестра милосердия’,
баджы ‘служанка’, тавке (уст.) ‘девка’, ‘служанка’, кергефчи, нагъышчи ‘вышивальщица’, орьгю орюджи ‘вязальщица’, чамашырджы ‘прачка’, пичиджи ‘закройщица’,
сютчю ‘молочница’, фалджы ‘гадалка’, ‘ворожея’, обур, джады ‘ведьма’, ‘колдунья’,
джарие (ар.) ‘рабыня’, ‘наложница’. Отдельно выделяется синонимический ряд, имеющий отрицательную коннотацию: кахпе/кяхпе, орослы, фаише, вардель с дифференциальной семой ‘распутная женщина’.
Далее рассмотрены оппозиции со словами–детерминантами: ашчы/ашчы къадын ‘кухарка’, хызметчи/хызметчи къыз/къадын ‘домработница’, чичекчи/чичекчи къыз ‘цветочница’, табип/табип апай ‘знахарка’, оджа эфенди/оджа ханым ‘учительница’, чамашыр
бакъкъан къадын ‘женщина, которая отвечает за стирку белья’, хайырсевер/хайырсевер
ханым ‘благодетельница’, ‘благотворительница’. В данной группе первые члены оппозиции обозначают профессии, исторически закрепленные за мужчинами, и лишь при добавлении детерминирующих слов къадын, къыз, апай, ханым эти лексемы становятся наименованиями женских профессий. Использование разных детерминантов зависит от вида
профессии. Лексемы къыз, къадын уточняют обыденные виды деятельности, такие, как
приготовление пищи (ашчы къадын), ведение хозяйства (хызметчи къыз/къадын, чамашыр бакъкъан къадын), продажа цветов (чичекчи къыз). Лесема апай (диал.?) обозначает
женщину, имеющую статус жены, поэтому детерминант апай используется в сочетании
табип апай ‘знахарка’, ‘женщина-лекарь’, т.к. профессия лекаря требует особых знаний.
Слово ханым обычно сопровождает имена женщин, относящихся к высоким слоям общества, например, Алиме-ханым [7]. Оно подчеркивает уважение к профессии учителя (оджа
ханым) и к занятию благотворительностью (хайырсевер ханым).
В связи с особым укладом мусульманского мира, где женщины в основном занимались домашним хозяйством, существовали профессии традиционно женские: женщины
не выполняли общественно важных работ. Поэтому в лексико–семантических полях
‘профессия’, ‘общественный статус’ количество феминативов незначительно, в оппозициях мужской/женский они заимствованы в основном из арабского языка или образованы с помощью слов-детерминантов. Необходимость появления детерминантов, благодаря которым наименования традиционно мужских профессий приобрели новое значение,
была обусловлена развитием общества, изменением статуса женщины, ее вхождением в
общественную жизнь.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
араб. – арабское
диал. – диалектное
монг. – монгольское
225

перс. – персидское
слав. – славянское
тюрк. – тюркское
уст. – устное
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

УДК 81’342:811.161.3
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(Минск, Беларусь)

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ
В ПРОИЗНОШЕНИИ ДИКТОРОВ РАДИО
Стаття присвячена проблемі фонетичної варіантності, яка розглядається на прикладі аналізу вимови дикторів білоруського радіо. Виявлено закономірності у функціонуванні орфоепічних варіантів, вказані чинники, що впливають на їх виникнення.
Ключові слова: варіантність, консонантизм, асиміляція, літературна норма.
Статья посвящена проблеме фонетической вариантности, которая рассматривается на примере анализа произношения дикторов белорусского радио. Выявлены закономерности в функционировании орфоэпических вариантов, указаны факторы, влияющие
на их возникновение.
Ключевые слова: вариантность, консонантизм, ассимиляция, литературная норма.
The article is devoted to the problem of phonetic variation that is analyzed basing on pronunciation samples of Belarusian radio announcers. The regularities in functioning of orthoepic variants were detected; factors that contribute to their occurrence were depicted.
Key words: variation, consonantism, assimilation, literary norm.
Основная функция электронных средств массовой информации заключается в своевременном и объективном информировании о событиях, явлениях, фактах в различных
сферах жизни общества. Важным является и то, что ЭСМИ воздействуют на мыслительноречевое поведение человека, выражают и формируют речевой идеал личности. Речевой
облик белорусского радио создают профессиональные носители литературного языка, для
которых главным инструментом работы является устное слово. Дикторы преимущественно демонстрируют высокую культуру речи, что позволяет обществу ориентироваться на
язык радио как на образцовый. Поэтому есть основания утверждать, что “лингвистический
аспект деятельности электронных средств информации с расширением их воздействия на
современное общество приобретает особую актуальность” [1: 31].
Тем не менее наблюдения показывают, что на фонетический аспект речи иногда не обращается должное внимание. Между тем именно он является важным показателем общего
уровня языковой культуры и влияет на восприятие информации слушателем. В речевой
практике иногда встречаются различия между стандартной языковой нормой с одной стороны и узуальной – с другой. При анализе языка радио можно проследить определенные
закономерности в функционировании вариантов произносительной нормы. Функционирование орфоэпических вариантов “втягивается в область действия нормы и в то же время
© Мандик В.А., 2011
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изменяет саму эту норму и в количественных, и в качественных отношениях” [2: 6]. Поэтому прежде чем проводить последовательную нормативную кодификацию, необходимо
проанализировать фонетические варианты в белорусской литературной речи.
С этой целью в течение двух недель (с 15 по 31 марта 2011 г.) мы записывали белорусскую речь восемнадцати дикторов радио: Первого национального канала Белорусского радио и канала “Культура”. Таким образом, информантами стали 6 мужчин и 12 женщин. Общая продолжительность записанного материала составила два часа. В основном
это информационные выпуски: “Новости”, “События дня”, “Постфактум”, “Спорт – 24”,
а также программы: “В ритме дня”, “Помни имя свое”, “Высокие технологии” и др. Две
из них непосредственно направлены на популяризацию и закрепление литературных
норм: “Родное слово: языковая минутка” (Первый национальный канал) и “Говорим побелорусски” (канал “Культура”). После многократного прослушивания записанных текстов была сделана выборочная транскрипция слов с фонетическими явлениями, которые
формируют звуковой фон белорусского языка, проведена их классификация и описание.
Собранный материал обобщен и представлен в данной статье, цель которой – выявить
закономерности в функционировании орфоэпических вариантов, проанализировать факторы, влияющие на их возникновение.
При рассмотрении особенностей речи дикторов надо иметь в виду то, что исследователи различают два стиля произношения: разговорный и полный [3: 317]. Первый характеризует обычную речь, когда люди менее четко артикулируют звуки, допускают более
полную их ассимиляцию. Полным стилем пользуются в официальной обстановке, когда
дикция более четкая, каждый звук произносится отчетливо. Оба стиля являются литературными, однако требования к использованию орфоэпических норм не совсем совпадают.
Например, перед свистящими [з], [с], [з’], [с’] смычные [д], [т] в полном стиле не меняют
своего качества, только могут приобретать щелевой элемент: [па зо́рны], [па садз’і́ц’];
на письме – падзорны, падсадзіць. В разговорном же стиле эти звуки могут произноситься как аффрикаты: [падз’з’ам’е́л’:е], [падз’з’ел’ан’і́ц’], [пац’с’ін’і́ц’], [пацсадз’і́ц’]; на
письме – падзямелле, падзеляніць, падсініць, падсадзіць [3: 327]. Насколько правомерно
применение норм разговорного стиля в речи дикторов радио – вопрос спорный. И все
же есть основания утверждать, что “речевой облик современных СМИ складывается под
существенным влиянием разговорности” [4: 68].
Несмотря на то, что дикторы сознательно стремятся придерживаться унифицированной речи, иногда встречаются и отклонения от норм литературного языка на всех уровнях.
В первую очередь это употребление неправильных грамматических форм, например: героі
Фаўлза нясуць у сябе (вместо у сабе) таямніцу (программа “В ритме дня”), у экспазіцыі
больш за паўтысяч (вместо паўтысячы) работ (“Новости культуры”), у першым матчы
мацней былі (вместо былі мацнейшымі) хакеісты “Атланта” (“Спорт – 24”). Изредка
встречаются и акцентологические ошибки: у тысяча дзевяцьсот шэ́сцьдзясят (вместо
шэсцьдзяся́т) сёмым годзе (“Помни имя свое”), кіраўнікі ВНУ сабралі́ся (вместо сабра́ліся)
разам (“События дня”) и др. Разрушается логичность речи в фразах типа: Можна ўбачыць
вялікія вочы мурашоў альбо спевы цыкад (пение можно услышать, а не увидеть) – программа “Высокие технологии”; Не выключэннем стаў і ансамбль цымбалістаў “Лілея” (нужно
Не стаў выключэннем) – программа “В ритме дня”.
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Степень орфоэпической нормированности в значительной мере зависит от темпа речи:
“Изменение скорости артикуляции сказывается на свойствах произнесенных звуков” [5:
21]. Среди носителей языка обычно выделяются группы быстро, медленно и средне говорящих лиц. Темповые показатели, характеризующие речь дикторов радио, соответствуют и особенностям текста, и индивидуальному стилю речи каждого диктора. Так, ведущие программы “Помни имя свое” должны донести до слушателей точную информацию
– фамилии, названия населенных пунктов, даты рождения и т.д. Это требует четкой артикуляции и медленного темпа речи. Фонетическая вариантность в речи этих дикторов
носит спорадический характер. Ведущие информационных программ чаще проявляют
индивидуальный темп речи, фонетическая вариантность имеет более регулярный характер. Оказалось, что при быстром и даже среднем темпе речи многие дикторы редуцируют в словах определенные звуки и даже целые слоги: [с’э́мс’ат, шэдз’ас’а́т, во́с’эмс’ат,
вас’м’і́дз’эс’ц’і, ты́шчы, г’ідрам’этацэ́нтра, п’эрагру́жанас’] вместо полного произношения [с’э́мдз’эс’ат, шэс’ц’дз’ас’а́т, во́с’эмдз’эс’ат, вас’м’і́дз’эс’ац’і, ты́с’ачы,
г’ідрам’этэацэ́нтра, п’эрагру́жанас’ц’]; на письме – семдзесят, шэсцьдзясят, восемдзесят, васьмідзесяці, тысячы, гідраметэацэнтра, перагружанасць. Сочетание звуков, которое возникает в результате редукции, не искажает слова до неузнаваемости, а значит, чаще
всего не влияет на восприятие смысла высказывания. Однако такое явление характерно для
разговорного стиля и не должно допускаться в нормированном произношении ЭСМИ.
Наиболее распространенное в речи дикторов отклонение от орфоэпической нормы – отсутствие передачи яканья в словах с проклитической частицей не: [н’эна́т:а,
н’это́л’к’і, н’эмо́гуц’] вместо [н’ана́т:а, н’ато́л’к’і, н’амо́гуц’]; на письме – не надта,
не толькі, не могуць. Это объясняется и влиянием орфографии, и ускорением темпа речи.
На произношение дикторами согласных, кроме темпа, существенное влияние оказывают
такие факторы, как качество звукового окружения согласного или сочетания согласных и
их положение (стык слов, начало или середина слова, морфемная граница) [5: 102].
Ассимилятивное смягчение согласных – одна из определяющих, характерных черт
белорусского произношения. В речи дикторов радио она почти всегда передается последовательно. Так, независимо от положения в слове единообразно передаются сочетания [с+ц’], [з+дз’]: ча[с’ц’]е́й, бо́льша[с’ц’], [с’ц’]я́г, у[з’дз’]е́яння, вы́е[з’дз’]е. Повидимому, это объясняется тем, что шепелеватый оттенок звучания мягких согласных
[дз”] и [ц”] существенно отличает их артикуляцию от соответствующих твердых, что
оказывает дополнительное воздействие на палатализацию [з] и [с] [6: 50]. Спорадические
случаи отсутствия смягчения встречаются у отдельных дикторов при среднем и быстром
темпе речи. Здесь следует отметить, что в речи одного из дикторов (условно назовем его
ВА, программа “Высокие технологии”) перманентно проявляется недостаточная степень
мягкости переднепалатального предорсального [с”], который звучит как полумягкий зубной или вообще как твердый: запу[сц’]і́ў, хала[сц’]яку́, ко́лька[сц’]і, зру́чна[сц’] и др.
Значительная вариативность наблюдается в реализации сочетаний зубных [з], [с] со
следующими мягкими губными [б’], [п’], [м’]. Трое из шести дикторов канала “Культура”, чья речь была записана, последовательно смягчают данные звуки независимо от
позиционного положения в слове. Столько же информантов показывают примеры вариативной передачи мягкости согласных в идентичном фонетическом окружении: [с’п’]
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е́ршым и [сп’]і́с, [з’б’]іра́юць и [зб’]елару́саў, па[с’п’]яхо́вае и пра[сп’]е́ктам, [з’м’]
е́ны и [зм’]е́ст, ра[з’м’]е́сціцца и ра[зм’]еркава́нне. Твердые варианты чаще встречаются в заимствованных словах и на стыке предлога с существительным или прилагательным: пер[сп’]екты́вы, эк[сп’]ерыме́нт, пра[сп’]екта, [сп’]е́ршага, [сп’]е́нзенскай, [зб’]
елару́ссю, [зм’]е́шаны.
Согласные [з], [с], [дз], [ц] – и корневые, и приставочные, и предложные – последовательно смягчаются перед мягким сонорным [в’] в начале слова: [с’в’]е́ту, [дз’в’]е́сце,
[с’в’]ярдло́ўская, [з’в’]е́рнемся, [з’в’]ё́скі, [ц’в’]ё́рдых. Только у двоих дикторов отмечено вариантное произношение в идентичных словоформах: [с’в’]і́слачы и [св’]і́слачы,
[с’в’]е́ту и [св’]е́ту. В середине слова вариантность передачи мягкости более заметна.
При преимущественной палатализации согласных встречаются варианты твердого произношения [з] приставочного: ра[зв’]іцця́, ра[зв’]іва́ецца, ра[зв’]я́зак. Отсутствие смягчения выявлено и в формах су[св’]е́тную и за[цв’]е́рджана.
В справочной литературе зафиксирована вариантность передачи мягкости [с] перед последующим [ф’]: [сф’е́ра] и [с’ф’е́ра], [атмасф’е́ра] и [атмас’ф’е́ра], [сф’і́нкс] и
[с’ф’і́нкс] [3: 324]. СБМ (1987) подает только твердое произношение: [сф’е́ра], [сф’і́нкс],
[атмасф’е́ра], [трансф’е́рт], [фасф’і́д]. И хотя слов с таким сочетанием звуков в белорусском языке немного, однако по меньшей мере два из них являются высокочастотными в
языке ЭСМИ (это слова сфера и атмосфера). Как показали наблюдения, подавляющее
большинство дикторов смягчает [с] в этих словах в указанной позиции. Так, в записанных текстах словоформы существительного сфера употреблялись четыре раза, и только
при быстром темпе речи у одного из дикторов смягчение не было выдержано. Такое же
произношение отмечается на стыке предлога с существительным: [сф’]інкамі (в словосочетании пазмагаюцца з фінкамі, программа “Спорт – 24”).
Довольно единообразно передается ассимилятивная мягкость свистящих [с], [з] перед
плавными [л’] и [н’]: вя[с’л’]я́рным, падкрэ́[с’л’]іў, наме́[с’н’]ік, пага́[с’н’]е, па[з’н’]е́й,
[з’н’]евераго́днымі, [з’н’]ебыцця́ и т.д. Из тридцати двух зафиксированных слов с указанными сочетаниями только два были произнесены без смягчения: ра[зл’]і́чвае и па[сл’]я́.
Мягкий [з’] произносился перед [й] и в пределах одного слова: [з’йа]ўля́ецца, [з’йэ́]
зда, ра[з’йэ́]халіся (на письме – з’яўляецца, з’езда, раз’ехаліся), и на стыке предложного
[з] с именными частями речи, которые начинаются на йотированные гласные: [з’йа]ко́й,
[з’йу]рыды́чнымі (на письме – з якой, з юрыдычнымі).
Дикторы последовательно придерживаются правила ассимиляции свистящих к шипящим. В их речи зафиксированы следующие сочетания свистящих с шипящими внутри
слова и на стыке слов: з+ч→[шч], з+ж→[ж:], з+дж→[ждж], с+ш→[ш:]. Во всех случаях наблюдается уподобление предшествующего свистящего последующему шипящему: [шч]эмпіё́нам, [ж:]урналі́стамі, прыя[ждж]а́ў, нера[ш:]ыфрава́ным; на письме – з
чэмпіёнам, з журналістамі, прыязджаў, нерасшыфраваным.
Обратная ситуация проявляется при передаче ассимиляции шипящих к свистящим в консонантных сочетаниях ж+ц, ш+ц, ж+с. Нормативным является произношение на даро́[сц]
ы, у дзе́[сц]ы; на письме – на дарожцы, у дзежцы. Однако в справочной литературе при
полном стиле произношения предлагается сохранять [ш] без ассимиляции: на но́[шц]ы, у
лы́[шц]ы, на до́[шц]ы [3: 327; 7: 212]. В проанализированном нами материале вариант с упо230

доблением шипящего [ш] свистящему [ц] отмечен только один раз: перамо́[сц]аў. Остальные словоформы произносились без ассимиляции: перамо́[шц]ы, з нарве́[шц]амі, нарэ́[шц]
е, памі[ш] сабо́й; на письме – пераможцы, з нарвежцамі, нарэшце, паміж сабой. Это подтверждает стремление дикторов пользоваться полным стилем произношения.
Сочетания согласных д+ч, т+ч последовательно передаются как [ч:]: па[ч:]а́с, зага́[ч:]
ык, дасве́[ч:]анасці. Сочетание корневого д с суффиксальным с произносится как [ц]:
грама́[ц]кіх, ніжагаро́[ц]кая, насеняво́[ц]тва. На стыке приставки и корня отмечены варианты произношения: пра[ц]стаўнікі́ и пра[т]ста́ўлены. Сочетания д+ц, т+ц передаются
как [ц:] либо [ц’:]: па[ц’:]ягну́ць, на ме́[ц:]ы; на письме – падцягнуць, на метцы.
Выявленные фонетические варианты в речи филологически подготовленных носителей белорусского литературного языка – дикторов белорусского радио – свидетельствуют
о несовпадении реального языкового узуса и идеальной кодифицированной орфоэпической нормы. Поэтому существует необходимость в создании современной описательной
нормативной фонетики, содержащей анализ речи ЭСМИ, актеров театров, писателей,
языковедов, других носителей белорусского литературного языка, которая может стать
основой для уточнения орфоэпической кодификации современного белорусского языка.
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НОВОРІЧНА ПОЛІТИЧНА ПРОМОВА ЯК ЖАНР ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ
(на матеріалі промов американських президентів)
У статті розглянуто жанрову специфіку публічного виступу. Проаналізовано жанр
політичної промови та виявлено характерні особливості американської новорічної промови останніх президентів США.
Ключові слова: публічний виступ, політична промова, новорічна промова, прагматичний вплив на аудиторію, концепт, “американська мрія”, “щасливе майбутнє”.
В статье рассмотрено жанровую специфику публичного выступления. Проанализированы жанр политической речи и выявлены характерные особенности американской
новогодней речи последних президентов США.
Ключевые слова: публичное выступление, политическая речь, новогодняя речь,
прагматическое влияние на аудиторию, концепт, "американская мечта", "счастливое будущее".
The article deals with genre peculiarity of the public speech. The genre of political speech
is analysed and the characteristic features of the American New Year’s Day message by US
presidents are revealed.
Key words: public speech, political speech, New Year’s Day message, pragmatic influence
on the audience, concept, “аmerican dream”, “happy future”.
Питанням публічних виступів у лінгвістиці займалися такі українські та російські
науковці як Т.Б. Гриценко, С.Ф. Іванова, Л.Ф. Бурлачук тощо. Політичну промову досліджували Л.К. Цеплитис, М.Д. Гулей, М.О. Біденко, Й. Бок. Американську новорічну
промову як тип політичної промови було досліджено недостатньо, що й спонукало до
вибору теми дослідження.
В умовах розвитку постіндустріального світу та буму сучасних технологій, відбування природних катаклізмів і масштабних терактів та появи економічної кризи світова
спільнота шукає всіляке вирішення виходу із надзвичайних ситуацій, намагається адаптуватися до різкої зміни життєвого устрою та різних нововведень. Мабуть, кожна людина із нетерпінням очікує новин від ЗМІ, появи на вулицях чи на екранах телевізорів та
комп’ютерів публічних людей, які б розрядили кризову ситуацію, додали впевненості у
завтрашньому дні, детальніше розповіли про політичне, економічне та культурне становище держави. Саме тоді настає час для публічних лідерів, мета яких сформувати собі
позитивний імідж, завоювати авторитет та довіру громадськості своїми виступами. Мета
даної статті полягає у тому, щоб показати жанрову специфіку публічних виступів та проаналізувати американську новорічну політичну промову як один із найпопулярніших
їх жанрів. Матеріалом статті служать новорічні промови американських президентів
Джорджа Буша молодшого та Барака Обами.
© Тхір М.Б., 2011
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Об’єктом дослідження є новорічна президентська промова як жанр публічного виступу. Предметом дослідження є лексико-семантичні та структурні особливості американської новорічної президентської політичної промови.
Для кожного публічного діяча велику роль відіграє вдале проведення свого виступу.
Щоб побудувати його він повинен чітко усвідомлювати вплив багатьох потенційних факторів, які сприяють успішному виголошенню промов. Першим основним таким фактором є контингент аудиторії. Хорошому публічному мовцю слід використовувати доречну
лексику, яка би відповідала смакам громадськості. Вік та соціальний статус повинні бути
основним критерієм відбору лексики у цьому відношенні. Наступним фактором є тип
події. Мовець повинен усвідомлювати ступінь урочистості чи офіційності заходу. Толерантність та етикет також мають бути невід’ємними атрибутами вмілого оратора. Ще
одною ознакою хорошого публічного виступу є принцип його структурної організації, де
оратор повинен спланувати виступ, умовно розділивши його на логічні частини. Важливе
значення має інтонація. Вдала інтонація може служити засобом маніпуляції аудиторією.
Щоб детальніше зрозуміти, яким має бути успішний публічний виступ, слід звернути
увагу на жанрову різновидність публічного виступу.
Залежно від змісту, призначення, форми чи способу виголошення, а також обставин
публічний виступ поділяється на такі жанри як доповідь, репортаж, бесіда, диспут, лекція, промова [1]. Доповідь, репортаж, лекцію та промову можна віднести до монологічних жанрів виступу, а бесіду та диспут – до діалогічних.
Промова – це усний виступ із метою висвітлення певної інформації та впливу на
розум, почуття й волю слухачів. Відзначається логічною стрункістю тексту, емоційною
насиченістю та вольовими імпульсами мовця [1].
Саме промова є чи не найпопулярнішим жанром публічного виступу в політиці. Ведення політичної боротьби, змагання за найвищі посади в державі, шляхи пошуку здобування голосів електорату – все це спонукає політичних лідерів до ретельнішого ставлення до виголошення політичних промов.
Політична промова – один із найважливіших видів соціально-політичного красномовства, класичний жанр ораторського мистецтва, до того ж найдавніший. Дієвість політичних
промов змушує політиків надзвичайно вдумливо ставитися не лише до їх змісту, а й до форми – мови, стилю, композиції усного або письмового політичного виступу (тексту) [4].
Вона представляє собою один із видів публічного монологічного мовлення, для
якого характерні такі елементи мовної ситуації як чисельна аудиторія та офіційна обстановка [3: 15].
Виокремлення різновидів політичної промови стає можливим завдяки таким факторам: 1) місце реалізації промови; 2) тематичний зміст текстів; 3) аудиторія, на яку спрямована промова [2].
Політичні промови, як правило, більшість дослідників поділяють на парламентські,
церемоніальні (похвальні промови, вітальне слово, вітально-гостьове слово, дорадчі
промови, застільні, пам’ятні, святкові (новорічні та різдвяні) промови тощо), передвиборчі, партійні.
В американського народу політичні промови президента викликають чималий інтерес. Мета президента США була і є викликати у свого народу дух патріотизму, гордості
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за свою державу, впевненості у світлому майбутньому нації. Яскравим прикладом таких
промов є новорічні промови американських президентів, які характеризуються значним
прагматичним впливом на реципієнта.
Для новорічних промов останніх американських президентів Джорджа Буша молодшого та Барака Обами характерні такі лексико-семантичні особливості:
1) продовження насадження концепту “американської мрії” (“Аmerican dream”) та
патріотичних поглядів щодо найкращої нації в світі:
And because they had the courage to answer them, we’ve had the good fortune to grow up
in the greatest nation on Earth;
...and we do what it takes to make sure America remains in the 21st century what it was in
the 20th: the greatest country in the world [5];
The great strength of our Nation lies in the hearts and souls of the American people [6];
It is that spirit that has kept the American Dream for alive generations, and it is that spirit
that will keep it alive for generations to come [7];
America’s troops and their families exemplify the great character of our country, and they
have earned the respect and admiration of a grateful Nation [8].
Цю особливість промов Дж.Буша та Б.Обами найяскравіше ілюструють наступні
“позитивні” сполучення: had the courage, had the good fortune, the greatest nation on Earth,
the greatest country in the world, the great strength of our Nation, kept the American Dream,
the great character of our country, earned the respect and admiration of a grateful Nation;
2) присутність концепту “щасливого майбутнього” (“happy future”) американського
народу:
We look with hope to the year ahead and the many new opportunities the future will bring;
In the coming year, America will continue to stand beside these young democracies and lay
the foundation of peace for our children and grandchildren [6];
And while 2009 was difficult for many Americans, we must also look back on this year with
the knowledge that brighter days are ahead of us – that although our challenges are great, each
of us has the courage and determination to rise up and meet them [7].
До виразів з позитивним семантичним навантаженням належать: look with hope to the
year, many new opportunities the future will bring, brighter days are ahead of us тощо;
3) обіцянки перед суспільством стосовно покращення життя:
As President, that’s my commitment to you: to do everything I can to make sure our
economy is growing, creating jobs, and strengthening our middle class. That’s my resolution
for the coming year;
And here’s what I want you to know: I’m willing to work with anyone of either party who’s
got a good idea and the commitment to see it through [5];
My Administration will continue to work to help create more jobs, reduce the deficit, and
spread prosperity to all our citizens [8];
4) вживання імені Всевишнього для опису здобутків, побажань, прохань чи допомоги
у майбутньому:
As we celebrate the New Year, we give thanks to God for His blessings and ask for His
guidance;
Laura and I send our best wishes for a happy New Year. May God bless you, and may God
continue to bless America [6];
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At the start of this New Year, we move forward with trust in the power of the American spirit,
confidence in our purpose, and faith in a loving God who created us to be free [8].
Тут можна спостерігати такі словосполучення з позитивним семантичним
навантаженням: thanks to God for His blessings and ask for His guidance, may God bless you,
may God continue to bless America, faith in a loving God.
5) яскравий опис досягнень, завдань та перспектив:
In a few days, a new Congress will form, with one house controlled by Democrats, and one
house controlled by Republicans – who now have a shared responsibility to move this country
forward [5];
In the past year, we continued our work to spread freedom and peace. In 2005, Iraqis three
times exercised their right to vote in free elections, and the Afghan people conducted successful
parliamentary elections [6];
In 2006, the number of jobs steadily increased, wages grew, the unemployment rate dropped,
and we achieved our goal of cutting the deficit in half three years ahead of schedule. Thanks to
the hard work and innovation of the American people, our economy has been growing faster
than any other major developed nation. Significant tax relief has helped our citizens keep more
of what they earn and fuel an economy that is vigorous and healthy [8].
Характерними лексичними зворотами, що вживаються для опису досягнень, завдань
та перспектив, є: a new Congress will form, successful parliamentary elections, jobs steadily
increased, wages grew, the unemployment rate dropped, achieved our goal of cutting the
deficit in half three years ahead of schedule, the hard work, innovation of the American people,
economy has been growing faster, significant tax relief, economy that is vigorous and healthy.
Велике комунікативно-стратегічне значення має дуже часте вживання займенників we
та our у новорічних політичних промовах президентів. Цей хід зближує їх з аудиторією
та розділяє їх погляди і здобутки з американським народом:
We appreciate the brave men and women in uniform who protect our country and advance
freedom around the world [6].
We have come through a difficult decade; one of new threats and new trials we didn’t expect
when it began [5].
Прикметниками із здебільшого гіперболічно позитивною семантикою, яка сприяє досягненню бажаного прагматичного впливу на аудиторію у даних новорічних політичних промовах, є: greatest, great, alive, grateful, young, brighter, new, good, happy,
loving, free, successful, faster, significant, vigorous, healthy тощо. У новорічних промовах
екс-президента Джорджа Буша молодшого ми можемо спостерігати багато абстрактних
іменників із позитивним значенням: freedom, peace, support, spirit, confidence, faith, relief,
prosperity, liberty, freedom, security, valor, distinction, dedication, respect, admiration, hope.
Наприклад, у реченнях:
Our Nation depends on the fine men and women in uniform who serve our country with
valor and distinction, and we remain mindful of their dedication and sacrifice [8].
In the past year, we continued our work to spread freedom and peace [6].
У діючого президента Барака Обами у новорічних промовах абстрактних іменників з
позитивною конотацією дещо менше: knowledge, сourage, determination, fortune, recovery,
responsibility, progress, legacy. Прикладом є речення:
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And if we just remember what America is capable of, and live up to that legacy, then I’m
confident that we are poised for a period of progress…[5].
Використання абстрактних іменників та прикметників із позитивною семантикою
сприяє бажаному психологічному ефекту – вірі в щасливе майбутнє країни, гордості за
свою батьківщину як супер-державу, підсвідомому ігноруванню хибних політичних кроків уряду та президента зокрема та бажанню докласти усіх зусиль задля особистого та
загальнодержавного добробуту.
Щодо особливостей структурної організації новорічних промов президентів, то цей
тип промов характеризується класичною структурною побудовою, де є вступ, основна
частина та кінцівка. Чи не найбільш яскравим для аудиторії та типовим для обох президентів є вступне речення. Воно має велике символічне значення для аудиторії, бо у
ньому виражений своєрідний перехід від минулого року до нового. Це речення уособлює
своєрідне протиставлення, де мовним засобом виступає антитеза:
The New Year is a time of hope as we reflect on the past and prepare for the future [9].
As we close the books on one year and begin another, I wanted to take a moment today to
wish you a very Happy New Year and talk a little bit about the year that lies ahead [5].
Результат аналізу новорічних промов президентів Джорджа Буша молодшого та
Барака Обами дозволяє стверджувати, що лінгвальні особливості новорічних промов
президентів США мають для американського народу особливе значення, адже така
промова має політичний інформаційно-переконливий зміст та прагматичний вплив на
аудиторію, що дає змогу президентам навіть у святкових публічних виступах закріплювати свій авторитет, ще раз нагадувати про свої здобутки та проводити латентну
передвиборчу агітацію.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають в аналізі інших
типів політичних промов американських президентів та їх особливостей.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
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С. ДОВЛАТОВ И “НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ”
В статье обобщаются и систематизируются факты истории создания еженедельной газеты “Новый американец”, а также анализируется деятельность С. Довлатова в ней. Автор работы определяет роль прозаика и его вклад в становлении и
развитии этого издания.
Ключевые слова: журналистика русского Зарубежья, “Новый американец”, главный редактор, “колонки редактора”, “Новый свет”.
У статті узагальнено та систематизовано факти історії створення тижневого часопису “Новий американець” і проаналізовано діяльність С. Довлатова в ньому. Автор
роботи визначає роль прозаїка та його внесок у становлення й розвиток цього видання.
Ключові слова: журналістика російского Зарубіжжя, “Новий американец”, головний редактор, “колонки редактора”, “Новий світ”.
The article summarizes and systematizes materials revealing the facts of setting up a weekly newspaper “New American” and S. Dovlatov’s work in it. The author of this research determines writer’s role and his contribution to the development of this edition.
Key words: Russian emigrants’ journalism, “New American”, chief editor, “editor’s articles”, “New World”.
Неотъемлемой частью литературного процесса ХХ века является журналистика русского
Зарубежья. Её важная страница – деятельность еженедельной газеты “Новый американец”,
выходившей в Нью-Йорке в начале 80-х годов. Эта газета сразу привлекла внимание читателей как своим необычным характером, так и богатым, разнообразным содержанием.
История создания и существования еженедельника “Новый американец” достаточно
противоречива, и роль, которую сыграл С. Довлатов в его становлении и развитии, неоднозначна. Существуют работы, раскрывающие специфику данного вопроса, например,
мемуары Е. Рубина “Пан или пропал”, Э. Тополя и Ф. Незнанского “Красная площадь”,
статья М. Амусина в сборнике “Евреи и культура русского Зарубежья”. Кроме того, написано много статей, посвящённых деятельности С. Довлатова в “Новом американце”:
П. Вайля “Из жизни новых американцев”, “Без Довлатова”, Н. Аловерт “В любой игре
существенен итог”, “Нью-Йорк. Надписи и фотографии”, Е. Довлатовой “Новый американец” в Новом Свете”, А. Гениса “На уровне простоты” и “Чесуча и рогожа” и др.
Особое значение для изучения истории становления “Нового американца” имеет работа
А. Орловой и М. Шнеерсон “Блеск и нищета “Нового американца” (А. Орлова – музыковед,
© Прядко Ю.П., 2011
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М. Шнеерсон – литературовед: обе эмигрировали в Америку, долгое время печатались в “Новом американце”). Целью авторов было восстановить подлинные события и опровергнуть
многочисленные домыслы, так как за последнее время история “Нового американца” обросла множеством легенд. Результатом исследования стала книга, основанная на документах
и воспоминаниях. Восстанавливая подлинный ход событий, авторы обращались как к мемуарной литературе, уже названной нами в статье, так и эпистолярной – “Эпистолярный роман
Сергея Довлатова и Игоря Ефимова”. Кроме того, для точного освещения жизни “Нового
американца” основным и неоспоримым источником послужил почти полностью сохранившийся у А. Орловой и М. Шнеерсон комплект этой газеты.
Несмотря на достаточное количество публикаций, посвящённых истории создания
“Нового американца” и деятельности С. Довлатова в нём, отдельные аспекты данного
вопроса остаются недостаточно изученными и требуют более детального рассмотрения. Поэтому цель нашей статьи – обобщить и систематизировать факты, посвящённые деятельности “Нового американца”, и определить роль прозаика и его вклад в
становлении и развитии газеты.
В 70-е годы в Америке была только одна русская газета – “Новое русское слово”.
По словам Е. Довлатовой, “этого было недостаточно, тем более что она не вполне удовлетворяла требованиям новых эмигрантов из России, которых в Нью-Йорке было великое множество” [5: 362]. Беженцам из советской России нужна была совсем другая
газета, которая соответствовала их запросам. Именно такой газетой и становится “Новый американец”, основанный Б. Меттером, А. Орловым, Е. Рубиным и присоединившимся к ним С. Довлатовым.
А. Орлова и М. Шнеерсон указывают на то, что трудно определить, у кого именно из
создателей возникла идея организации своей газеты. “Это была “голубая мечта”, – отмечают авторы, – возможно, ещё с ленинградских времён. … Покидая брежневскую державу и
пускаясь в плавание по неизвестным морям-океанам, российские литераторы таили мечту
о творческой деятельности в далёкой Америке. Но кому нужны в англоязычной стране
пишущие лишь по-русски? Казалось бы, никому. И всё же везли с собою наивную веру в
чудо, упрямое стремление жить литературным трудом. Среди них были писатели, которых
не печатали в Советском Союзе, публицисты, не имевшие возможности проявить себя,
журналисты и все те, кому хотелось сказать своё слово без оглядки на цензуру” [9]. К этой
категории принадлежали и создатели “Нового американца”. Однако А. Генис в статье “Чесуча и рогожа” утверждает, что именно С. Довлатов, образовав непрочный союз с тремя
товарищами, открыл свою газету, считая прозаика основателем “Нового американца”.
Первое упоминание о газете встречается в письме С. Довлатова И. Ефимову
(литератору-эмигранту, с которым долгое время С. Довлатов поддерживал дружеские
отношения) от 22 марта 1979 года: “В Америке создаётся новая газета. Вероятно, я
буду иметь к ней отношение. … Нынешние русские газеты обращены к эмиграции вообще. В поле их зрения Россия, главным образом. Новая газета обращается к третьей
эмиграции, к людям, приехавшим навсегда, пытающимся найти своё место в американской жизни. В поле зрения новой газеты – Америка. … Читатели здесь есть. Неудовлетворённость русской прессой огромная. Деньги на издание есть. Дают богатые американцы. … Всё это очень серьёзно, я даже удивился. Разумеется, деловой стороной
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занимаюсь не я. … Газета будет выходить на двадцати четырёх полосах. … Раз в неделю. Условное название – “Новый американец” [6: 17-18].
Из переписки с И. Ефимовым становится понятным увлечение С. Довлатовым новой работой – созданием еженедельника. Так, писатель признавался: “Я целиком погрузился в эту затею с головой. Дело очень серьёзное и перспективное. … Я буду вести
литературную страницу. … Газетные дела продвигаются. Купили чудную печатную
машину и сняли офис. … Заказали телефон, визитки, бланки и прочую канцелярщину.
… В общем – начали. … Будем выживать. Газета профитная. То есть – наша собственность. Творческая часть пока работает бесплатно. … Если наша газета лопнет через
три месяца, всё равно это будут самые счастливые три месяца моей жизни” [6: 44-45].
В процессе работы над новой газетой возникли сложности, и как результат – в запланированный день газета не вышла. “Американский опыт, – писал С. Довлатов, –
давался тяжело” [6: 54].
Первый номер еженедельной эмигрантской газеты “Новый американец” всё-таки
увидел свет 8 февраля 1980 года. По этому поводу писатель признаётся в письме И. Ефимову: “… Газета вышла. Продаётся в неожиданном темпе. В пятницу утром – 4500. Мы
заказали ещё две тысячи. И сразу же продали. Обстановка прямо сенсационная. Из всех
русских мест звонят: “Пришлите хоть сто экземпляров. А то разнесут магазин”. … Всё
это немного странно. Технических проколов в газете очень много. Есть позорные. И тем
не менее. Может быть, фон очень выигрышный для нас. … Мы тоже в панике. Развозка,
доставка – всё это не продумано. Таскал на себе. Делался номер в жуткой спешке. … Мы
теперь, не смейтесь, герои и звёзды русской колонии в Нью-Йорке. Люди без конца останавливают на улице. Завтра идём на “Голос Америки” [6: 74-75]. После выхода первых
номеров “Нового американца” приподнятое настроение не покидает С. Довлатова: ведь
газета живёт, а это для него – главное.
Работая над последующими номерами “Нового американца”, редколлегия учла недостатки первого и тщательно готовилась к выпуску каждого нового номера. Тираж
неуклонно увеличивался, улучшалось качество. Газета пользовалась популярностью у
русских эмигрантов.
Вскоре главным редактором газеты становится С. Довлатов. Меняется и состав редакции: в газете появляются новые сотрудники, перешедшие из “Нового русского слова”. Начинают работать А. Гальперин (псевдоним Льва Штерна), возглавивший отдел
новостей; П. Вайль и А. Генис, вошедшие в состав секретариата. Расширяется и круг
постоянных авторов, среди которых следует отметить И. Бирмана и Н. Аловерт, широко
печатаются В. Аксёнов и А. Гладилин, Р. Зернова и Ю, Кублановский. “Раньше мы вымогали статьи, – писал С. Довлатов И. Ефимову, – а теперь шлют сами – Панин, Федосеев,
Михайлов, Синявский, Лосев и т. д. Это хорошо” [6: с. 120]. Печатались также А. Батчан,
А. Орлова, Адлер и Олександр Шнеур-Залман, М. Шнеерсон.
На страницах еженедельника публиковался разножанровый материал. Здесь можно было
найти всё: политический обзор за неделю, обзор культурной жизни, литературное приложение, статьи экономистов и многое другое. Следует отметить, что газета печатала авторов
с диаметрально противоположными точками зрения, отвечая лишь за уровень дискуссий.
Темы поднимались самые серьёзные, включая полемику вокруг А.И. Солженицина.
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Результатом плодотворной работы членов редколлегии становится первая встреча с читателями (май 1980 года). Впоследствии такие встречи, получившие название “Выездные
заседания редколлегии”, становятся регулярными и пользуются большим успехом. Проходят они в разных штатах и городах, а отчёты о встречах публикуются на страницах “Нового американца”. Газету выписывали в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Лос-Анжелесе,
Чикаго, а также в Канаде, ФРГ, Израиле, Швеции. Каждую неделю появлялось примерно
40-60 новых подписчиков. Популярность “Нового американца” выходит за рамки русскоязычной общины: газету выписывают высшие учебные заведения США в качестве пособия
для студентов, изучающих русский язык. Создатели газеты, и С. Довлатов в том числе,
стали достаточно известными личностями в мире русской эмиграции. Особенно это было
показательно в Нью-Йорке, потому что газета выходила именно здесь.
Огромным событием стало празднование годовщины “Нового американца”, на котором присутствовали члены редакции, постоянные авторы и множество читателей. Выступали как работники газеты, так и читатели, был праздничный концерт. “Годовщина наша
в “Соколе”, – писал С. Довлатов, – прошла бурно, многолюдно, с корреспондентами, телевидением и проч. В “Daily News” появились наши огромные фотографии” [6: 127].
Работа журналиста всё больше увлекает С. Довлатова. Так, в “Новом американце”
появляются колонки редактора, которые ведёт писатель, кроме этого, он печатает статьи,
эссе, беседы с известными людьми.
Колонки редактора в значительной степени определяли лицо газеты и создавали атмосферу участия читателя в жизни газеты. “Довлатов, – отмечает Н. Аловерт (российская
журналистка-эмигрантка, во времена работы “Нового американца” была фотографом),
– начал писать в “колонках редактора” вещи немыслимые для читателей, привыкших
к значительности безликих, клишированных сообщений первых полос советских газет.
Главное в его манере – это была интонация, основанная на не подлежащем сомнению
доверии к читателю, интонация человека, с которым не стыдно поговорить о любом занимающем сегодня твое воображение предмете. В том числе о полнейших пустяках, о
мелочах эмигрантского быта” [2: 498-499].
А. Орлова, М. Шнеерсон и А. Генис отмечают, что многие упрекали автора в легковесности и маловажности вопросов, которые поднимал С. Довлатов в своих колонках:
“На фоне трагических событий в Афганистане, Польше и в других регионах мира колонки казались порой кощунственными” [9]. Сам же автор по этому поводу писал: “Колонки
редактора вызывают у моих знакомых самые неожиданные чувства. От безумного восторга до заметного испуга. То и дело я выслушиваю наставления, советы, рекомендации.
Например: – Пиши о чем-нибудь серьезном. О налоговой системе. О ливанском кризисе.
О преследовании христиан-баптистов. … Зачем ты написал про дочку? И тем более – про
собаку? Может, завтра и про тараканов напишешь? ...” [7: 329].
Через неделю, в очередном номере газеты, С. Довлатов честно выполнил обещание.
Он написал “оду таракану”. Как отмечает Н. Аловерт, “только Довлатов мог открыть очередной номер, скажем, рассуждением о нью-йоркских тараканах. В результате и те, кто
восхищался его “колонками” (таких всё-таки было большинство), и те, кто возмущался
ими, одинаково спешили утром в киоск в день появления нового выпуска” [2: 500].
Характеризуя колоноки редактора, А. Орлова и М. Шнеерсон пишут: “Не говоря о лёгкости и изяществе довлатовского стиля, об очаровательном юморе, в колонках редактора
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привлекал читателей тон непринуждённой беседы с друзьями за чашкой чая, – тон ни до,
ни после не звучавший ни в одной газете. Колонки редактора придавали особую тональность и всему еженедельнику. Об этом не раз писали и сами читатели. Так, в одном из
читательских писем говорилось: НА “подкупает глубоко волнующей теплотой, доверием и
уважением к нам, особой манерой говорить с читателем, абсолютно необычной в газетной
практике. Мы впервые встречаемся в газете с такой манерой говорить (№43)” [9].
По мнению А. Гениса, авторский вклад C. Довлатова в газету был самым весомым, так
как каждый номер открывался колонкой редактора, которая играла “сложную роль камертона эпиграфа. Сергей писал эти мерные, как гири, тексты с той же тщательностью, что и
свои рассказы. Именно поэтому не важно, чему колонки были посвящены. Расставшись с
поводом, они легко вошли в довлатовский канон, представляя в нём элегантную импрессионистскую поэму. Эти разные, словно шкатулки, лёгкие опусы держались на тайном, но
строгом, почти стихотворном, метре и требовали изрядного мастерства” [4: 16].
С. Довлатов установил в газете “конституционную монархию либерального образца”
(А. Генис), на летучках брал слово последним, критиковал только стиль и язык, заявляя,
что на остальное его компетентность не распространяется. “Несмотря на узость поставленной задачи, его разборы были увлекательны и познавательны, – пишет А. Генис. –
Сергей важно бравировал невежеством, обладая при этом неординарными знаниями” [4:
16]. C. Довлатова в газете волновала только форма – чистота языка, ритмическое разнообразие, органическая интонация. И в этом он оказался прав. “Новый американец”, – продолжает исследователь, – не сказав ничего нового, говорил иначе. Он завоевал любовь
читателя только потому, что обращался к нему по-дружески, на хорошем русском языке. Газета стряхнула идиотское оцепенение, которое охватывало нас при виде печатной
страницы. При этом Сергей с его безошибочным литературным вкусом вёл газету по
пути завещанного Ломоносовым “среднего штиля”. Избегая тупого официоза и вульгарной фамильярности, под прямым нажимом Довлатова все тут писали на человеческом
языке приятельского общения” [4: 16].
Исследователи творчества писателя (А. Генис, П. Вайль, Е. Довлатова и др) утверждают, что С. Довлатов был покладистым редактором и не презирал своих читателей.
Ему нравились все технические детали создания газеты – полиграфический жаргон, типографская линейка, макетные листы. Он “млел” (А. Генис) от громадного и сложного
фотоувеличителя, горячо обсуждал проекты обложки и рисовал забавные картинки для
печати. В газете прозаик умел всё, кроме кроссвордов. Он владел любыми жанрами:
от проблемного очерка – до подписи под снимком, от фальшивых писем в редакцию
– до лирической зарисовки из жизни русской бакалеи, от изящного анекдота – до изобретательной карикатуры. С. Довлатову в газете нравилось, трудился он вдохновенно и
старательно и, будучи главным редактором, с лёгкостью выполнял мелкие поручения
секретариата – вычитывал полоски, сочинял подписи под снимками, сокращал заметки.
Однако, несмотря на успех и любовь читателей, не всё было гладко в работе “Нового
американца”: начались конфликты внутри коллектива, и одна из причин – неумение найти
общий язык и выслушать мнение другого. “Свобода, которую мы обрели в Америке, – пишет Н. Аловерт, – поначалу обернулась для нас свободным и категоричным неприятием
чужих мнений и доводов. Любой разговор немедленно перерастал в дискуссию” [8: 375].
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Но к краху газеты привела другая причина – коммерческая несостоятельность его создателей: постоянная нехватка денег, на которые газета могла бы спокойно существовать, отсутствие квалифицированного бизнес-менеджера, работа сотрудников практически на голом
энтузиазме и неумение руководства вести финансовые дела. Б. Меттер ничего не понимал
в американском бизнесе и как следствие – постоянные ошибки и просчёты. Кроме того,
целевая аудитория “Нового Американца” была небольшой: газета была сугубо этнической,
а внутри этого замкнутого рынка “Новое русское слово” было довольно сильным конкурентом. Безусловно, все эти факторы не могли не повлиять на судьбу газеты.
По мнению Н. Аловерт, виноваты были все участники этой “драмы амбиций и взаимного непонимания”. Следствием раздора стало стремительное изменение направления газеты и прекращение ее существования. “Крушение еженедельника стало весьма
ощутимым доказательством нашего общего неумения находиться друг с другом в нормальных деловых отношениях. – Отмечает автор. – Свободная жизнь развивала у нас
поначалу склонность к свободному и категоричному неприятию чужих мнений и доводов. … Я уже не говорю о вещах, как нам казалось, элементарных – неумении вести
бизнес и т. д.” [2: 500].
Последний конфликт, который привёл к распаду “Нового американца”, был связан
именно с финансовым вопросом: руководство издания было обвинено в воровстве и попытке продать его. “Положение в газете тяжёлое, – писал С. Довлатов И. Ефимову, –
дружба с администрацией трещит по всем швам, Меттер окружил себя проходимцами.
… Вообще, нашу контору разрывают всяческие страсти, в основе которых лежит затянувшаяся бедность” [6: 145-146.].
А. Орлова и М. Шнеерсон считают, что отношения в газете настолько обострились,
что писателю предложили уйти с поста главного редактора и остаться в газете лишь
в качестве редактора отдела литературы. С. Довлатов это предложение принял. В этот
период “некая «богатая корпорация» предложила С. Довлатову вместе с основными сотрудниками создать новый еженедельник, который она обещала финансировать” [9].
Переговоры с новым хозяином вёл сам писатель, и когда они увенчались успехом, с ним
ушли из “Нового американца” ещё семь человек. С. Довлатову удалось договориться об
издании под его редакцией альтернативного еженедельника “Новый свет”, первый номер которого вышел как продолжение “Нового американца”. На первой странице газеты
было помещено обращение к читателям, в котором назывались причины ухода многих
сотрудников из “Нового американца” и необходимость организации еженедельника “Новый свет”, при этом редакция заявила, что новая газета – “это всё тот же “Новый американец”, сохранивший свои достоинства и освободившийся от многих недостатков” [9].
Несмотря на все перипетии в “Новом американце”, еженедельник не прекратил своего
существования и вышел с недельным опозданием под таким же номером. Начались взаимные обвинения, и это привело к тому, что только вышедший “Новый свет” просуществовал
два месяца, а старый “Новый американец” продержался на плаву ещё более двух лет.
Е. Довлатова, жена писателя, утверждает, что в результате сложных отношений, сложившихся между сотрудниками, произошёл раскол, и все сотрудники газеты, в том числе
и С. Довлатов, ушли от Б. Меттера под руководство хозяина издательства “Руссика”,
согласившегося спонсировать новую газету. Уход от старого президента означал потерю
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права на название, которое принадлежало Б. Меттеру. Газета стала называться “Новый
свет”, но рядом с номером нового издания в скобках помещался номер “Нового американца”: все надеялись на скорое возвращение прежнего названия. По мнению жены
прозаика, так и произошло: через 9 недель газета стала снова выходить под названием
“Новый американец”. Правда, С. Довлатов вскоре ушёл из газеты: издатель нарушил договор о не вмешательстве в работу газеты.
Е. Довлатова считает, что история “Нового американца” закончилась с уходом С. Довлатова из газеты, которая ещё некоторое время существовала, однако без него она утратила главное, ради чего создавалась: “черты демократической альтернативной газеты”.
Он перестал быть свободной дискуссионной трибуной. (Несмотря на то, что там продолжали работать талантливые журналисты)” [5: 34].
Из одиннадцати лет, которые С. Довлатов провёл в эмиграции, два года он отдал газете и считал их лучшими в своей жизни: за время работы в газете прозаик, кроме чисто
журналистских материалов, опубликовал свои рассказы, статьи, доклады, прочитанные
им на нескольких конференциях славистов. Многие рассказы, позже вошедшие в книгу
“Наши”, были впервые опубликованы именно в газете. Кроме того, еженедельник и его
участники вдохновили автора и стали героями “Невидимой книги”. Для С. Довлатова работа в “Новом американце” была не просто журналистикой – это было дело, которому он
посвятил часть своей жизни, называя газету своим детищем. Именно С. Довлатов сделал
газету фактом сначала эмигрантской, а затем и русской культуры.
Итак, еженедельная газета “Новый американец”, без сомнения, является яркой страницей журналистики русского Зарубежья. Это издание с первых и до последних дней своей
публичной жизни привлекало внимание и читателей, и профессионалов: о еженедельнике
писали в американской прессе, была сделана передача на четвёртом канале американского
телевидения, сняты фильмы немецкой и шведской киногруппами. Большая заслуга в таком
признании и популярности газеты, безусловно, принадлежит С. Довлатову.
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Гуртовая Я.В.
(Харьков, Украина)

О своеобразии путевых очерков И.С. Тургенева
Стаття присвячена розгляду жанрових особливостей подорожнього нарису у творчості І.С. Тургенева. Здійснюється аналіз цілої низки творів, які дотепер не були об’єктом
спеціального розгляду.
Ключові слова: нарис, подорожній нарис, жанровий синтез, фізіологічний нарис, есе.
Статья посвящена рассмотрению жанровых особенностей путевого очерка в
творчестве И.С. Тургенева. Проводится анализ целого ряда произведений, которые до
сих пор не становились объектом специального изучения.
Ключевые слова: очерк, путевой очерк, жанровый синтез, физиологический очерк,
эссе.
The article deals with the scrutiny of genre peculiarities of itinerary essay in I.S. Turgenev’s
creative activity.
Key words: essay, itinerary essay, genre’s synthesis, physiological essay, brief essay.
Путевой очерк – старейшая разновидность жанра. В центре его – автор-персонаж,
вокруг которого разворачиваются события путешествия. Традиция этой жанровой разновидности очерка была своеобразно продолжена И.С. Тургеневым. Цель данной статьи
состоит в том, чтобы осмыслить специфику жанра путевого очерка писателя на материале таких его произведений, как «Поездка в Полесье», «Казнь Тропмана», «Наши послали!», «Пожар на море», «Из-за границы». Как известно, тугеневский очерк изучен
неравномерно. Анализ научной литературы свидетельствует, что работ, специально посвященных очерку как жанру творчества писателя, исследующих написанные им очерки
как единство, определяющих специфику тургеневского очерка в сравнении с произведениями, написанными в этом жанре его предшественниками и современниками, нет.
Вместе с тем нельзя утверждать, что тургеневский очерк вообще не был предметом исследования. В работах, где речь идет о произведениях писателя, относящихся к этому
жанру, жанровый аспект не находился в центре внимания. Г.Э. Винникова, [2] Г.А. Тиме
[6], С.Б. Рассадин [5], И.Я. Айзеншток [1], А. Костенко [4] и др. касались отдельных
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особенностей очерков И.С. Тургенева, а путевые почти обошли вниманием. Между тем,
черты этих произведений свидетельствуют о том, что очерки писателя являются своеобразным продолжением существовавшей традиции и, вместе с тем, представляют собой
замечательные образцы этого жанра, значительно обогащенного в его творчестве.
Особая роль автора-персонажа, который находится в центре повествования, ясно
ощутима в очерке «Поездка в Полесье». Впервые он был напечатан в журнале «Библиотека для чтения» 1857 г., но замысел его возник намного раньше, и его творческая история растянулась на несколько лет. В 1859 г., поясняя в примечании к рассказу «Певцы»
значение самого термина «Полесье», сообщая его географическое местоположение и сведения об образе жизни и нравах его жителей, И.С. Тургенев обещал: «Мы когда-нибудь
поговорим о них подробнее» [7 (5:432)]. Однако исполнение этого обещания растянулось
на годы. В письме к С.Т. Аксакову от 12/24 мая 1853 года писатель впервые сформулировал заглавие будущего произведения и сообщил о начале работы над ним. Одно время
оно мыслилось им в составе «Записок охотника», но он посчитал, что оно отличается от
художественной системы и общей концепции сборника.
«Поездка в Полесье» включает две главки: «Первый день» и «День второй». Очерковое начало проявилось, по нашему мнению, в первой из них. Она начинается самоанализом ощущений человека, углубившегося в глухой сосновый бор, вид которого напоминает ему вид моря. На самом деле, в очерке дано сопоставление и противопоставление
не леса и моря, а природы и человека. Природа «широка и державна». Ее «первобытная,
нетронутая сила» несопоставима с преходящностью существования человека: «Из недра
вековых лесов, с бессмертного лона поднимается тот же голос: “Мне нет до тебя дела, –
говорит природа человеку, – я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть”» [7 (5:
130)]. Заданная с самого начала тональность лирического монолога не нарушается и в
дальнейшем ни общением с другими персонажами, ни действиями самого повествователя, который кормит лошадей, переправляется через реки и т.д.
Анализируемый текст распадается на три части: своего рода экспозиция – увиденное
и почувствованное рассказчиком, когда он, присев на пень, поднял голову и оглянулся.
Вторая, самая объемная часть содержит воспоминания рассказчика о прожитой жизни.
Перед его мысленным взором проходят шумливое и тихое детство, смутная странная молодость со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием. Ему кажется, что жизнь ускользнула от него или он не сумел воспользоваться ее дарами, и как итог – осознание бессмысленности воспоминаний, раздумий о
прошлом. Где блаженство и вера, там не наше место.
«– Вот вам вода, – раздался за мною звучный голос Егора, – пейте с богом.
Я невольно вздрогнул: живая эта речь поразила меня, радостно потрясла всё мое
существование» [7 (5: 139)]. Это потрясение усилено резким контрастом: природа неподвижна, безмолвна, безразлична, она погружает в неизведанную темную глубь и непрестанный стон какой-то вечной скорби, от нее нечего ждать ни сочувствия, ни помощи,
но их можно получить от человека! В тишину природы и раздумья человека врывается
голос, разрушающий очарование молчания и размышления.
В 1856 и 1857 гг. И.С. Тургенев совершил длительное путешествие по Западной Европе, встретился с рядом французских и английских писателей и общественных деятелей.
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П.В. Анненков попросил его поделиться своими новыми заграничными впечатлениями
с русскими читателями. В результате возник очерк «Из-за границы», над которым И.С.
Тургенев работал почти месяц; он был опубликован в журнале «Атеней» в 1858 г. Составители полного собрания сочинений и писем в тридцати томах поместили его в раздел «Корреспонденции», видимо, понимая под очерком сообщение о текущих событиях,
присланное откуда-то в средство массовой информации для публикации. Между тем при
всем семантико-содержательном разнообразии корреспонденции как журналистского
жанра, «Из-за границы» отнести к нему сложно. В корреспонденции фиксируется конкретная социальная ситуация, какое-то определенное событие, и, как отмечает И.И. Дяговец, среди специфических черт корреспонденции обязательно присутствие «в центре
жанрового текста социально значимой ситуации, причем желательно с деталями и, по
возможности, с подробностями…» [3: 28]. Эти, как и другие, черты корреспонденции в
очерке «Из-за границы» обнаружить трудно. Он жанрово неоднороден, в нем интересно
сочетаются элементы эссе, путевого очерка и «физиологии». И.С. Тургенев не зря приводит в его конце пушкинские слова, что «мы ленивы и нелюбопытны»: в тексте он
достаточно четко объясняет свое отношение к русским, путешествующим по Европе.
Писатель даже выводит обобщенный портрет таких туристов. Соотечественники мало
знакомятся с новыми для них местами. Переезжая с места на место, меняя кареты, гостиницы, русские путешественники то ли от робости, то ли от неумения сближаться с
людьми, а скорее всего от лени не стараются проникнуться психологией, привычками,
традициями народа той страны, в которую они попали.
«Остается природа и искусство», – с надеждой думает И.С. Тургенев. Действительно,
природа может тронуть русского человека. Писатель даже встречал генералов, умевших
прослезиться при виде красоты водопада, гор или изумительного пейзажа. Однако одна
лишь природа не может удовлетворить человека. Что же касается искусства, то здесь и
вовсе похвастаться нечем, потому что, полагает автор, с чувством прекрасного нельзя
родиться, его можно только воспитать, а это опять-таки труд. Что же касается молодых
ученых, художников, полагает И.С. Тургенев, то им побывать за границей, узнать, что
такое истинное европейское просвещение, просто необходимо. И пусть туристы скучают, зато пытливые умы обязательно найдут в Европе пищу для интеллекта и для души.
Относительно чужеземного влияния писатель высказался еще более определенно: оно
«сбивает только того с дороги, кто и без того никуда не шел» [7 (10: 306)]. Сближаться
же с иностранцами, уверен И.С. Тургенев, можно и нужно, находя общие интересы и
знания. Само же путешествие – «точно такой же труд, как и все в жизни» [7 (10: 307)].
Эти эссеистические размышления является итогом очерка «Из-за границы».
1860-е гг. были временем расцвета очерка. В это время создают очерки Л.Н. Толстой, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Г. Помяловский, Глеб
и Николай Успенские, В.А. Слепцов. Свое особое место занимают в этом ряду очерки
И.С. Тургенева. Они отличаются не только многообразием и неожиданным обновлением
тематики, но и тем, что они позволяют с новых сторон увидеть и оценить психологию
и мироощущение писателя. История путевого очерка показывает, что он мог включать в
себя элементы других внутрижанровых разновидностей: описание быта, обычаев, юридических установлений других стран (нравоописательный), портреты общественных
деятелей, да и просто людей, запомнившихся путешественнику.
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Характерным примером этого может служить очерк И.С. Тургенева «Казнь Тропмана». В 1869 г. Франция была потрясена жестоким преступлением. 21-летний механик
Жан Батист Тропман с целью грабежа зарезал целую семью – двух мужчин, женщину
на седьмом месяце беременности и пятерых детей от пяти до шестнадцати лет. В общей
сложности им было нанесено свыше ста ножевых ран. Французские газеты были заполнены описанием подробностей убийства и следствия. Не остались в стороне и сторонники отмены смертной казни, а также те, кто требовал, чтобы она не совершалась публично
и не превращалась в спектакль для удовлетворения самых низменных инстинктов зрителей. Но эти призывы услышаны не были, и казнь преступника была назначена. Французский писатель М. Дюкан пригласил И.С. Тургенева присутствовать при гильотинировании преступника. Писатель был потрясен увиденным и написал П.В. Анненкову, что
в течение «этой страшной ночи» «получил окончательное омерзение к смертной казни
вообще и к тому, как она совершается во Франции в особенности»» [7 (8: 169)]. Может
быть, именно этим потрясением было вызвано то, что за очерк, в котором описана казнь
Тропмана, писатель принялся только через три с лишним месяца.
Писатель воссоздает все детали события: состав «привилегированных посетителей»,
отобранных для присутствия при редком зрелище, «тусклая» погода: «сырая без дождя,
холодная без мороза» [7 (11: 132)], особые меры предосторожности, принятые тюремным
начальством, разговоры о поведении Тропмана: «…что он с девяти часов вечера заснул и
спит крепким сном», предположения, «что он, вероятно, оробеет в решительную минуту,
но что он, впрочем, ест с аппетитом, а книг не читает и т. д. и т. д.» [7 (11: 134)], а когда
пришло известие, что гильотина приехала, «мы все бросились вон на улицу – точно обрадовались!» [7 (11: 135)]. Эти детали позволяют писателю воссоздать атмосферу, предшествующую казни преступника. Хотя очерк называется «Казнь Тропмана», самой казни
И.С. Тургенев уделяет лишь несколько строк, причем написаны они так, что неосведомленный читатель даже не мог бы по ним составить представление о произошедшем. Все
же остальное художественное пространство очерка отдано намеренно подробному описанию всякого рода бытовых деталей, с самим фактом, с событием казни непосредственно не связанных. Это нагнетание деталей, раздевания, одевания, стрижка, путешествия
по лестницам и коридорам, – все это выполняет важнейшую художественную функцию.
Благодаря таким подробным описаниям бытовых деталей исключительному событию
придается видимость будничности, словно отрубить человеку голову – это все равно,
что постричь волосы и проделать дополнительные дырочки в ремне. Оттого еще убедительнее становится направленность очерка на отмену смертной казни и впечатление,
испытанное всеми тогдашними посетителями тюрьмы, для передачи которого И.С. Тургенев единственный раз на протяжении произведения использует курсив: «…Никто из
нас, решительно никто не смотрелся человеком, который сознает, что присутствовал
при совершении акта общественного правосудия» [7 (11: 150)].
Два очерка И.С. Тургенева отразили воспоминания о его пребывании в Париже в дни
революции 1848 года. Первый из них назывался «Наши послали!» и был впервые опубликован в 1874 г. И.С. Тургенев возвращается памятью к событиям, произошедшим четверть века тому назад, когда по стечению обстоятельств он оказался свидетелем Июньского восстания. Уже в первых строках произведения И.С. Тургенев показывает свое
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отношение к исторической значимости событий, свидетелем которых ему пришлось стать:
«Наступил четвертый из известных июньских дней, которые такими кровавыми чертами
вписаны на скрижалях французской истории…» [7 (11: 121)]. Чувствуя, что «в воздухе
пахло порохом», что «решительное столкновение неизбежно», он стремится быть в центре
событий, направляется к большой баррикаде, воздвигнутой поперек бульвара, недалеко от
ворот Сен-Дени. Он не ощущает себя непосредственным участником предстоящей схватки, стоящим на одной из противоборствующих сторон. Для него ужасна сама мысль о неизбежности столкновений и связанных с ними жертв. И.С. Тургенев показывает, что он не
видит правды на какой бы то ни было стороне противоборствующих сил, ни за тех, ни за
других, он против того, чтобы люди убивали друг друга. Красное знамя, не признанное
по настоянию А. Ламартина знаменем республики, видится ему как символ тех бунтарских сил, которые подтолкнули к противоборству и кровопролитию. Но и национальная
гвардия описана с нескрываемой неприязнью: она показалась с левой стороны бульвара,
«как длинный черный червяк». В конце этого фрагмента своего очерка И.С. Тургенев четко
и однозначно формулирует нейтральность своей позиции: «Мне не приходилось драться
ни по ту, ни по сю сторону баррикад; я вернулся домой» [7 (11: 124)]. Писатель избирает
особые средства для характеристики происходящего – он сопоставляет знамя с частью
человеческого тела («язычок»), а ряды гвардейцев – с червяком.
В очерке И.С. Тургенева описание охваченного боями Парижа, пушечной канонады,
действий Кавеньяка, расстрелов инсургентов, – все это представляет собой обширную
экспозицию к центральному эпизоду очерка, и определяющему его название, – «Наши
послали!». Описанные события происходили также 26 июня, в последний день восстания, когда уже определялась победа правительственных сил. Он рассказывает о том, как
утром этого дня он зашел после завтрака к немецкому поэту Гервегу, жившему с ним
в одном доме. В комнату вошел встревоженный гарсон и сказал, что пришел какой-то
«человек в блузе, работник, старик, который спрашивает «гражданина Гервега». Слово
«гражданин» И.С. Тургенев выделил курсивом, подчеркивая его значимость: оно показывало, из какого лагеря неожиданный гость. Оказывается, старик пришел, чтобы сообщить, что сын Гервега и его бонна, о судьбе которых он беспокоился, находятся в
безопасности. Исполняя поручение «наших», старик рисковал жизнью: остановивший
его офицер грозился его расстрелять. Второй день он ничего не ел, но, тем не менее,
отказался от предложенных ему денег. Он знает, что на обратном пути его могут убить,
но знает и то, что в случае его смерти «наши» позаботятся о его детях. Заключая свой
рассказ, И.С. Тургенев говорит, что нельзя было не удивиться поступку старика и той величавой простоте, с которой он его совершил. Отношение И.С. Тургенева к участникам
Июньского восстания 1848 года, конечно, было сложнее, чем это выразилось в его очерке. Уже позднее, публикуя в третий раз в 1860 году в своем первом собрании сочинений
роман «Рудин», И.С. Тургенев прибавил к эпилогу концовку, изображающую гибель его
любимого героя на парижской баррикаде. События отнесены к тому самому памятному
дню 26 июня, т.е. к тому дню, который описан в очерке «Наши послали».
Последним по времени создания является очерк И.С. Тургенева «Пожар на море».
Как уже отмечалось, он умел выбирать для своих очерков темы, подобные которым сложно найти у других очеркистов – «О соловьях», «Пэгаз». Последний очерк И.С. Тургенева лишний раз подтверждает это качество писателя – обращаться к темам, которые для
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других писателей интереса не представляют. Эти совершенно различные произведения
объединяет специфический интерес писателя. Все они представляют собой своеобразные «экскурсы в психологию»: в психологию птиц, в психологию собаки, если можно
говорить об особенностях психологии такого рода. И.С. Тургенева также интересовала
психология людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях, например, в ситуации бедствия, участником которого был И.С. Тургенев и лишь в результате счастливого стечения
обстоятельств не стал жертвой.
«Пожар на море» был написан через сорок пять лет после изображенного в нем события. Пожар на пароходе «Николай I», на котором девятнадцатилетний писатель, впервые
выезжавший за границу, плыл из Петербурга в Германию, произошел в мае 1838 года и
произвел на него такое впечатление, что он внес его в «Мемориал» – перечень важнейших событий своей жизни. О том, что побудило его, уже тяжело больного, за два с половиной месяца до смерти описать это потрясшее его событие, можно только предполагать.
Мысленно восстанавливая события отдаленного прошлого, И.С. Тургенев подходил к
ним прежде всего как психолог. Он стремится до мелочей, до деталей восстановить, как
вели себя разные люди перед лицом ужасного бедствия и угрозой смерти. При этом писателю удалось избежать самолюбования и попыток представить себя в положительном
свете. Не раз и по разным поводам автор признает свои промахи, то поступил не так, как
следовало, то кого-то обманул, то чего-то не понимал, то что-то говорил, сам понимая,
что в его словах нет здравого смысла. Не спрашивая себя, имел ли он право распоряжаться чужой шкатулкой, он подарил ее двум матросам. «Беспорядок был невообразимый:
чувствовалось, что отчаянное чувство самосохранения охватило все эти человеческие
существа и в том числе меня первого [7 (11: 300)]. О себе он говорит с легкой иронией:
«Я почел нужным разыграть любезного кавалера, что стоило мне моего сюртука, который я до сих пор сохранил, галстука и даже сапог…» [7 (11: 304)]. При этом он воссоздает не только образ своих действий, что иногда фиксирует человеческая память, но и образ своих мыслей. Называя свои несвоевременные мысли размышлениями «философа»,
писатель демонстрирует спокойное и даже ироническое отношение к самому себе.
В очерке И.С. Тургенева создается целая галерея человеческих типов. В ней представлены тип богатого помещика, который ползал по полу, неистово кладя земные поклоны,
когда пламя утихало, кричал громким голосом, что русский бог нас не покинет, а когда
оно разгоралось, вновь бросался на четвереньки и отбивал поклоны. Выразителен и тип
генерала, человека высокого роста, который в первую минуту перепуга грубо оттолкнул
женщину, которая хотела сесть в лодку. Когда один из служащих оттолкнул его, он устыдился своей минутной трусости и поклялся сойти с судна последним, после капитана, и
глядел вокруг с сокрушенным видом, как будто просил прощения. С достоинством естественный для человека страх преодолевал бывший русский посланник в Копенгагене,
проявивший мужество и даже некоторое бахвальство. Сама мысль, что в минуту опасности, перед угрозой смерти, человек выявляет свою подлинную сущность, конечно, не
нова, но она передана в тургеневском очерке с такой живописностью, которая дает этому
небольшому произведению бесспорное право на внимание его читателей. Анализ этого
очерка дает возможность видеть, что, как и в предшествующих произведениях, событие,
описанное в нем, вновь осмысляется в человеческом измерении. Он пишет о пожаре,
событии экстремальном, заслуживающем внимания и само по себе. Но оно обнажило в
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людях все то, что обычно скрыто воспитанием, социальным положением, полом, местом
человека в той или иной группе людей, и именно это писателю-психологу оказывается
наиболее важным.
И.С. Тургенев по-своему продолжил традиции путевого очерка, заложенные Н.И.
Новиковым, А.Н. Радищевым и Н.М. Карамзиным. Для его путевого очерка характерна
четкость бытовых наблюдений и пристальность психологического анализа, сосредоточенность не на описании собственных путевых впечатлений, а на психологии человека.
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УДК 821.111.1

Потыранска Агнешка
(Люблин, Польша)

Дьявол, царящий над вселенною… – фигура Змея/Дракона в
поэзии Федора Сологуба
Статтю присвячено розгляду авторського мiфа Федора Сологуба – мiфа про
Сонце-Змiя. Автор робить спробу пояснити символiчнi поняття, якi визначають
концепт «Сонце» (Вуж, Змiй, Полоз). Предметом дослiжень є вiршi Сологуба з тому
«Змiй» (1907), а також пiзнiшi тексти. Проведений аналiз рiзних поетичних характеристик Змiя у творах Ф. Сологуба дає можливiсть вiдтворити контексти його художнього мислення i простежити зв’язки з рiзними шарами міфопоетичноï традиціï. Мотив Сонця-Змiя розглянуто в контексті трьох характеристик: пов’язаних зi свiтлом,
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етично-аксiологiчних i епiстемологiчних. Аналiз ïхньоï семантики i образноï системи
дозволяє зробити висновок, що герой Сологуба асоцiює сонце з Дияволом. Тут дешифровано значну кiлькiсть символiв, якi виражають правду про мiсце людини у свiтi. У результаті проведених дослiджень доведено, що мiф Сологуба синтезує значну кiлькiсть
культурних значень, мiстить профетичний першоелемент, описує нову екзистенцiйну
ситуацiю людини, яка повинна перемогти зло.
Ключові слова: авторський мiф, Сонце-Змiй, Вуж, Полоз, Люцифер, Диявол
В настоящем докладе рассматривается авторский миф Федора Сологуба – миф
о Солнце-Змее. Предпринимается попытка истолкования понятий, определяющих концепт «Солнце» (Змей, Змий, Дракон). Предметом интерпретации становятся стихотворения Сологуба из сборника «Змий» (1907), а также тексты последующих лет. Посредством анализа разнообразных поэтических характеристик Змея в произведениях
поэта воссоздаются контексты его художественного мышления и прослеживаются
отсылки к разным пластам мифопоэтической традиции. Так, предлагается рассмотрение мотива Солнца-Змея в контексте трех типов характеристик: световых, этическиаксиологических и эпистемологических. Анализ их семантики и системы образов позволяет сделать вывод о том, что в восприятии сологубовского лирического героя солнце
ассоциируется с Дьяволом. Дешифрации поддаются многие символы, способствующие
выражению правды о существовании человека в мире. В итоге утверждается, что сологубовский миф синтетизирует многие культурные значения, содержит провидческий
элемент и предсказывает новую экзистенциальную ситуацию человека, которому предстоит победить зло.
Ключевые слова: авторский миф, Солнце-Змей, Дракон, Дьявол, Люцифер
This paper deals with the author’s myth of Fiodor Sologub – the myth of Sun-Dragon. The
attempt is made to explain the symbolic notions specifying the concept of the ‘Sun’ (Snake, Zmey,
Dragon). The subject of study embraces the poems by Sologub from the volume ‘Zmey’ (1907)
as well as his subsequent texts. The conducted analysis of varied poetical characteristics of the
Dragon in Sologub’s poems allows not only to reconstruct the contexts of his artistic thinking
but also to trace the references to the various layers of mythopoetical tradition. The motive of
the Sun-Dragon is examined in the context of three characteristics: related to the light, ethicalaxiological and epistemological. The analysis of their semantics and of the system of pictures
allows to draw a conclusion that according to Sologub’s hero the sun is related to a Devil. A lot
of symbols expressing the truth of the condition of a man in the world are also deciphered. As
a result of the conducted research it has been proved that Sologub’s myth synthesizes numerous
cultural meanings, contains a prophetical streak and prophesies a new existential situation of
a man who has to defeat the evil.
Key words: author’s myth, Sun-Dragon, Zmey, Snake, Devil, Lucifer
«Серебристы» (…) заглянули за пределы всяких
мистических и космических тайн» [1: 14].
Русские символисты не только черпали из богатого источника, каким является мифология, но и создавали авторские мифы. Одним из самых известных мифотворцев эпохи
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Серебряного века был Федор Сологуб. В основе наших исследований лежит его оригинальный миф о Солнце-Змее. В ряде работ, посвященных поэту, встречаются лишь
упоминания о его ненависти к солнцу, солнечному дню и любви к ночи. Среди работ
о Солнце-Змее следует назвать в первую очередь исследование Марии ЦимборскойЛебоды. Исследуя семантику Змея в книге Twórczość w kręgu mitu, она выявляет параллели между сологубовским мифом и мифологическими рассказами, развивающими мотив
борьбы между Змеем, или Драконом, а солнечным, или ураническим божеством. В этом
исследовании – в рамках рассуждений о мистерии в творчестве Сологуба – отмечаются
ассоциации с мифическим Ahi. Авторский миф поэта привлек внимание и известной
исследовательницы его творчества – М. Дикман. Напомним, что в свое время, также К.
Чуковский в статье Навьи чары мелкого беса упоминал миф о Солнце-Змее. В наше же
время, сопоставляя разные точки зрения на миф в творчестве поэта, М.Л. Слободнюк
приходит к выводу, что «Солнце-Змей у Сологуба – это результат контаминации русского Змея-Горыныча (М. Дикман), гностического Демиурга, альбигойского Солнца,
порождающего «зло» и, возможно, «злой воли» Шопенгауэра» [2: 160]. На наш взгляд,
кроме сказочного персонажа Змея-Горыныча, у сологубовского Змея видны черты Огненного Змея в том плане, что он является воплощением стихии огня [3 (2: 238)], ибо,
как мы увидим далее, в творчестве поэта этот мотив неслучайно и неоднократно появляется в контексте Солнца-Змея. В настоящей работе мы предпринимаем попытку
истолкования понятий, определяющих концепт «Солнце» (Змей, Змий, Дракон), делая предметом интерпретации стихотворения Сологуба. Мы стремимся доказать, что
в творчестве поэта Солнце приобретает черты Дьявола и им становится в восприятии
лирического героя. Тем более, что лирическое «я» является у Сологуба парадигматическим [4: 31], оно подобно каждому человеку.
Чтобы выявить особенности авторского мифа о Солнце-Змее в поэзии автора Мелкого
беса, мы подвергнем анализу стихотворения датируемые 1907 годом, вошедшие в сборник,
озаглавленный Змий. Правда, мотив Змея повторяется и в произведениях поэта других лет,
учтем, однако, что речь идет не о простом повторении, а о той семантической редунданции, сущность которой определил Жильбер Дюран: «(…) powtarzanie nie ma [tu] charakteru
tautologicznego: jest ono doskonalące dzięki gromadzeniu przybliżeń. Można je w tym porównać
do spirali, albo lepiej do selenoidu, w którym za każdym powtórzeniem coraz bardziej zbliżamy
się do celu, do jego środka» [5: 26]. Другими словами: повторяемость мотива в разных стихотворениях способствует выявлению его скрытого, тайного смысла. Любопытно, что в
некоторых из них появляется образ двух солнц, значение которых, связанное с семантикой
Змея, читатель должен угадать, дешифровать: Два солнца горят в небесах,/ Посменно возносятся лики/ Благово и злого владыки,/ То радость ликует, то страх. / Дракон сожигающий, дикий,/ И Гелиос, светом великий, -/ Два солнца в моих небесах [6: 22].
Очевидно, в данном стихотворении оба солнца являются владыками, однако они различны и представлены оппозицией: «благой – злой». Поэтому одно называется «Гелиосом» (в греческой мифологии бог солнца [3 (1: 272)]), второе «Драконом». Релевантными
оказываются не только их наименования, но также результаты деятельности «владык»:
То радость ликует, то страх; последнее ассоциируется с мотивом маятника, который
отсылает к Шопенгауэру и к его книге Жизнь между страданием и скукой.
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Аналогичную ситуацию и присутствие двух светил находим в стихотворении с инципитом В недосягаемом чертоге…, в котором противопоставляются два мира и два
солнца: мир тишины, радости и мир зла, дневное солнце – «злому Дракону», Змею. Поскольку в стихотворениях Сологуба солнце называется то Драконом, то Змеем, то Змием,
прежде чем перейти к анализу стихотворений, уместно дать объяснение этих лексем,
отсылающих к культурной традиции.
Любопытно само происхождение слова «змей», которое исследовал и обосновал
Афанасьев: «Слова из разных языков имеют в санскрите корень ah или аnh (с носовым
звуком) – сжимать, душить, сдавливать, что указывает в змее страшного гада, который
опутывает (связывает) свою добычу кольцами, сжимает и душит ее; (…) От того же корня образовались и слова для обозначения давящей тоски, страха и бедствия» [7: 194].
Из приведенного следует, что лексема «змей» вписывается в семантическое поле
слов, обозначающих тесноту, которая в творчестве Сологуба служит выражению концепции мира-тюрьмы, ада. Еще иной, важный аспект Змея/Дракона выявляет Я. В. Чеснов
в книге Телесность человека: философско-антропологическое понимание. Он отмечает,
что «Дракон по-гречески «островидящий». Европейский дракон, как и китайский (…)
остро видит» [8: 33]. Этот признак находит подтверждение и в работе вышеупомянутого
Афанасьева: «дракон – санскр. drgvischa – змея, животное чуткое, сторожливое, всегда
озирающееся (от drç – смотреть, видеть); в греческом δέρχειν – смотреть, светить, рассыпать искры» [7: 197]. Другой исследователь утверждает: «Дракон может считаться
дальнейшим развитием образа змея: основные признаки и мифологические мотивы, связывавшиеся с Драконом, в главных чертах совпадают с теми, которые характеризовали
мифологического змея» [3 (1: 394)]. Хотя наименования Змий/Змей, Дракон применяются Сологубом синонимично, относимые к одному и тому же мифологическому существу,
исследователи славянской мифологии указывают на разницу между этими понятиями,
противопоставляя Змия Дракону. Так, польский исследователь Александр Гейштор
утверждает: «(…) termin ten [Żmij – A. П.] przechodzi jednak na istotę niebiańską, o cechach
pozytywnych, jakby pomocnika bożego, podczas gdy jego wróg nabywa cech demonicznych i
nosi nazwę smoka» [9: 99]. Похожее мнение находим у других исследователей: «Zwalczanie
smoków i diabłów przypisywano zwykle św. Eliaszowi lub Bogu, ale na niektórych terenach
Słowiańszczyzny funkcje te pełniła tajemnicza istota zwana „Żmijem”. (…) Nazwę „Żmij”
znały wszystkie ludy słowiańskie i określały nią latającą ognistą istotę» [10: 39].
Что же касается названия «Змий», то словари русского языка отмечают, что это
устаревшая форма слова «змей» [11: 361]. Слово «змий» встречается в Священном Писании, поэтому сологубовский Змей отсылает, в первую очередь, к библейскому искусителю (Быт. 3, 1-7).
Змей/Дракон – это мифопоэтический персонаж. Опираясь на существующие мифологические верования и фольклорные представления, Сологуб создает свой собственный,
оригинальный миф. Поэтические характеристики Змея в его произведениях позволяют
воссоздать контексты его художественного мышления и проследить отсылки к разным
пластам мифопоэтической традиции. Эти характертстики можно воссоздать, в частности, путем анализа эпитетов, послуживших семантическими определениями Дракона.
Так, опережая наш анализ, можно сказать, что Змей (условно говоря) получает три типа
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характеристик: световые, этические (аксиологические) и «эпистемологические», которые порою выступают совместно. Рассмотрим их поочередно.
Как мы сказали раньше, для творчества Сологуба характерен миф о солнце, СолнцеЗмее. По мнению исследователей, «Słońce, które symboliści uważali za źródło życia,
ucieleśnienie ideału, w twórczości pisarza (…) jest żywiołem niszczycielskim, przeistacza się
w krwiożerczego potwora, pochłaniającego swe ofiary, oraz w oryginalny symbol Okrutnego
Smoka» [12: 72]. В стихотворении с инципитом Опять в лазури ясной…, помещенном в
сборнике Змий, поэт выявляет световое своеобразие Змия, его «пылающий лик»: Опять
в лазури ясной,/ Высоко над землей/ Дракон ползет прекрасный,/ Сверкая чешуей./ Он
вечно угрожает,/ Свернувшись в яркий круг [5, 17].
Отмеченные световые признаки Дракона усиливаются теми определениями, которые
находим в стихотворении Алмаз, помещенном в том же сборнике, что и предыдущее произведение: Злой Дракон горит и блещет, ослепляя зоркий глаз. [5, 8-9]
В другом месте Дракон называется «царем безумного сияния» [13: 454], поэтому лирический герой предупреждает его, что он когда-то «померкнет» [5, 27] и «погаснет» [13:
454]. В поэтических текстах Сологуба не раз подчеркивается, что свет исходит от Дракона.
Сопоставим эту мысль с фрагментом стихотворения из анализируемого сборника: Злой
Дракон, горящий ярко там, в зените,/ Протянувший всюду пламенные нити [5, 27].
Учитывая вышесказанное, плодотворно указать на факт, что световые характеристики Змея вызывают ассоциации с Люцифером, имя которого дешифруется как «носитель света».
В контексте световых характеристик Змея репрезентабельным является стихотворение с инципитом Злой, золотой, беспощадно ликующий Змей…, помещенное в пятом
томе Собрания сочинений Сологуба, в котором Змей определяется эпитетом «золотой»:
Злой, золотой, беспощадно ликующий Змей [15: 97]
Учтем, что в культурной традиции «Złoto jest symbolem boskości, boskiej inteligencji,
nieśmiertelności, niezniszczalności; (…) słońca, światła słonecznego, ognia» [14: 495-496]
(хотя, вполне возможно, здесь эпитет «золотой» связан с тем, что Дракон считается покровителем сокровищ [3 (1: 394)]).
Сила Солнца-Дракона пронизывает человека, однако это не созидающая сила, а губительная, мучительная: Зной лучей твоих во мне [13: 180]. Свет, который в традиционном
понимании имеет положительные коннотации, у Сологуба – получает отрицательные:
демонический свет есть причина боли, муки, страданий.
Со световыми характеристиками тесно связаны этически-аксиологические. Змей
«злой» – творит зло (И злые стрелы точит,/ И мечет зло кругом. [5, 17]), он «угрожает»
человеку (Он вечно угрожает [5, 17]). Его деятельность соотносится с семантическим
полем слов «злость», «вражда», «месть», «дикость», «сожигание»; выражается атрибутами уничтожающих «стрел», также телесными характеристиками, как, например: злые,
безумные или дикие глаза и пр.
Змей игнорирует всякие просьбы, направленные ему: Ты царишь, презрев моления,/
Не любя и все губя [13: 162]. Он жесток и лишен милосердия: Неотменны повеления,/
Нет пощады у тебя [13: 162]. Эти признаки сближают сологубовского Змея с Люцифером из Божественной комедии, который лишен любви и воплощает зло: Он, истинно,
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первопричина зол! [16]. Бесчувственность и холод сологубовского Змея, его своеобразное «оледенение» также ассоциируются с Люцифером у Данте: Мучительной державы
властелин/ Грудь изо льда вздымал наполовину/ И мне по росту ближе исполин,/ Чем
руки Люцифера исполину;/ По этой части ты бы сам расчел,/ Каков он весь, ушедший
телом в льдину [16].
В качестве контекста и комментария к сказанному уместно привести высказывание А.
А. Потебни: «слова лед, мороз, холод – своеобразные «артикли» сверхотрицательной оценки, генетически восходящие к символу холод – печаль, забота, жестокость» [17: 305].
Сосредоточим теперь внимание на том, что жестокому Змею придается у Сологуба
царственный статус – он царит высоко над землей [5, 17], он недосягаем для подвластных
ему людей. Возможно, здесь отражается концепция вертикальности мира, согласно которой то, что находится высоко – сакрализуется, то, что внизу – аксиологически противопоставляется ему. Поскольку у Сологуба все категории меняют значения (напр. то, что традиционно положительное, получает отрицательные коннотации), постольку то, что обладает
изначальной высотой – это злой Демиург, Дьявол. Отметим, что некоторые исследователи
«ищут греческого имени [Сатаны – А. П.], соответствующего звериному числу 666. Некие
говорят, что имя его будет TEITAN, которое обозначает солнце» [18: 55].
Мучительная, пламенная власть солнца у Сологуба достигает всех и всего: Протянувший всюду пламенные нити,/ Опаливший душным зноем всю долину [5, 27]
Лирическое «я» подчеркивает космическую мощь Змея/властелина: Змий, царящий
над вселенною [13: 162]. Этот «всемогущий бог, творец этого мира, и есть злое начало»
[19: 29]: больная, злая змея [13: 66]. Если раньше губительная сила Солнца выражалась
в образах палящего, душного зноя, то в стихотворении Сон по хорон она связывается
с тлением, со смрадом.
Само же определение «злая Змея» непосредственно отсылает к библейскому источнику, где древний змий служит эмблемой злобы: «Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?» (Мф 23:33).
Расширяя контекст наших рассуждений, отметим, что гностики верили в двух Демиургов. «Гностики ставят Сатану на место Творца» [20: 5]. В стихотворении Сологуба 1902
года, Змий, царящий над вселенною…, особое значение получают опорные слова: «болотная топкая сырость», «тяжкая жизнь». Именно она, тяжкая жизнь – удел человека.
Любопытно, что Змею приписывается созидающая сила. Однако в отличие от милостивого христианского Бога, он – Дракон, гностический Демиург, создал живых существ
«на краткий срок», и в этом плане он является «губителем». Выше мы уже отметили, что
в восприятии сологубовского лирического героя, Дракон ассоциируется с Дьяволом. Подтверждение этого находим и в других стихотворениях. Дракон называется в них создателем всех людей. Из других произведений знаем, что Отцом людей считается Дьявол (Когда
я в бурном море плавал…). В итоге, Дракон – «это эмблема злой силы, ужаса. В русской эмблематике дракон полностью отождествлялся со змеем, знаком сатаны, дьявола» [21: 84].
На протяжении многих поэтических произведений Сологуба нарастает отрицательное отношение к солнцу, вызванное фактом его отождествления с «Драконом». Так, непосредственно обращаясь к Дракону, лирический субъект выражает свою неприязнь к
нему в следующем стихотворении: Я любви к тебе не знаю/ Злой и мстительный Дракон
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[13: 180]. Однако он вынужден подчиняться ему, исполнять его волю, его «незыблемый
закон». Основная экзистенциальная ситуация лирического субъекта во многих стихотворениях поэта связана именно с его подчиненностью «закону» Змея: (исполняю/ Твой
незыблемый закон. [13: 180]).
Обратим внимание на следующие слова из стихотворения с инципитом Я любви к
тебе не знаю...: Я облекся знойным телом/ Зной лучей твоих во мне [13: 180]. Очевидно,
эпитет «знойный» соотносит человеческое тело со зноем и огнем Дракона: Пламенем
наполненные жилы,/ Сердце знойное и полное огнем [13: 188].
Думается, здесь содержится концепция тела как дьявольского создания и причины
греха, одержимости грехом. Интересным и расширяющим проблематику комментарием
к нашим рассуждениям пусть послужат слова Марии Цимборской-Лебоды: «(…) тело
есть враг Духу, ибо закрывает путь к глубинному познанию; воспринимающий глаз останавливается на теле, как оболочке человека, довольствуется этим; контакт с душой оказывается заторможенным» [22: 345-346].
Во многих стихотворених поэта обнаруживается, что Змей/Дракон – это источник
безумия, царящего в земном мире. Змей прямо определяется: Царь безумного сиянья [13:
178]. Безумие здесь синонимично человеческой одержимости злом; – следовательно, напрашивается вывод: Змей – и здесь соотносится с Дьяволом.
Все этическо-аксиологические признаки лютого беспощадного Змея, воплощающего и творившего Зло, синтезируются в следующем стихотворении:
Но лютый змий возник,/ И мечет стрелы злые,/ И грозен мертвый лик/ Пылающего
змия [15: 60]. Любопытно, что Змей/Дракон угрожает людям своим «мертвым ликом».
Значит – он владыка не подлинной жизни, а смерти. Стихотворение Два солнца горят в
небесах… заканчивается воззванием: «Сражайтесь с Драконом, друзья»; оно намекает
на то, что борьба со Змеем будет тяжелой, ибо «чешуя лукавой змеи прочней дамасской
стали» [13: 341].
Сосредоточим теперь внимание на «эпистемологических» характеристиках Змея. Приведем фрагмент стихотворения Алмаз: Злой Дракон не знает правды, и открыть ее не может.
(…)/ Но в глаза взглянуть не смеет, потому что весь он – ложь [15: 9]. Дракон и здесь подобен Дьяволу. Как и он, Дракон – это князь лжи. Он – лживый и составляет антитезу правде.
Более того, он «весь в себе» и не в состоянии познать правду. Пакую концептуализацию
Дьявола находим в Священном Писании: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).
Ассоциативный ряд Дракон-Дьявол выявляет и стихотворение с инципитом Тяжелый и разящий молот…. Лирический субъект утверждает, что когда Змей/Дракон потерпит поражение, настанет время истины: Дракону злому время пасть./ Растают брызги
мутной пены,/ И только правде будет власть! [13: 454]. Гибель «лютого Змея» пророчат
следующие слова из стихотворения 1905 года: Умирает Змей багряный, Царь безумного
сиянья./ Он царил над небосклоном, но настал печальный час,/ И с протяжным тихим
стоном Змей пылающий погас [13: 178].
Любопытно, что в приведенном фрагменте, как и в предыдущем [15: 27], предстоящая
гибель Змея выражается с помощью лексемы «стон», обозначающей его бессилие, а также
посредством метафоры угасания, снимающей все световые признаки Дракона/Люцифера.
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Тем самым, как мы могли в этом убедиться, авторский миф Сологуба о Солнце/Змее, синтетизирует многие культурные значения; он содержит провидческий элемент, предсказывая новую экзистенциальную ситуацию человека, которому предстоит победить зло.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ КОНФЛИКТА В РОМАНТИЧЕСКОЙ
ДРАМЕ ВИКТОРА ГЮГО
В работе рассматриваются вопросы, связанные с романтической драматургией
Виктора Гюго, анализируется жанровое своеобразие, сюжетостроение, тип конфликта и способы его разрешения на материале драмы «Король забавляется». Произведено
исследование литературно-эстетических взглядов писателя и их воплощение в художественном драматическом творчестве Гюго-романтика.
Ключевые слова: романтизм, сюжетостроение, локальный конфликт, субстанциальный конфликт, катарсис
This paper is focused on the dramatic art of Victor Hugo. It aims at investigating V.Hugo’s conception of the conflict of a dramatic play. Victor Hugo is presented as a theorist of the drama.
Key words: romanticism, local conflict, substantial conflict, catharsis.
Виктор Гюго, выдающийся французский поэт, драматург, романист вошел в сокровищницу мировой литературы наряду с самыми великими ее представителями. Говоря о
драме В.Гюго, следует отметить, что она стала самым ярким явлением в романтической
драматургии, тесно связанной своей художественной структурой с основными законами
развития романтической европейской драмы.
Одной из проблем романтической драмы Гюго является проблема конфликта. Несомненно, одна из центральных проблем любой драмы. Конфликт – сложная категория,
являющаяся одновременно и категорией содержания, и категорией формы. Конфликт
определяет главное в драме, ее основной вопрос, обращенный к читателю или зрителю.
«В драме – такой, какой ее можно не написать, но задумать, – все связано и вытекает
одно из другого, так же , как в действительной жизни. Тело играет в ней свою роль, так
же, как и душа, и люди и события, движимые этой двойной силой, бывают то смешными,
то страшными, иногда страшными и смешными одновременно» [6:452] – пишет Гюго
в своем знаменитом Предисловии к драме «Кромвель». Однако, ни в этом манифесте
романтизма, ни в других статьях о драме и театре нет значительных высказываний о конфликте как таковом, а основное внимание писатель уделяет теме противоположностей,
контрастов в драме, ибо в них романтик видел весь смысл драматического произведения.
Более того, в изображении мира в контрастах и борьбе противоположностей видел Гюго
сущность ново романтического искусства, знамение времени, чреватого катаклизмами.
Так, в Предисловии к драме «Рюи Блаз» Гюго подчеркивает : «Драма есть третья большая форма искусства, объемлющая, заключающая себе и оплодотворяющая и трагедию,
и комедию. Корнель и Мольер существовали бы независимо друг от друга, не будь между
ними Шекспира, протягивающего Корнелю левую руку, а Мольеру правую. Так сходятся
оба противоположных электричества комедии и трагедии, и вспыхивающая от этого искра есть драма» [6:462]
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Говоря о героях своих драм, писатель часто повторяет, что полноценный герой прежде всего активен, обладает непреклонной волей, которая может проявляться только в действии, таким образом можно заметить, что «политическая воля», устремленная на защиту
или на ниспровержение – есть главная движущая сила в борьбе противоположностей в
драме Гюго. Так, в статье «Театр» писатель говорит: «Действием называется в театре борьба двух противоположных сил, чем больше эти силы уравновешены, тем менее ясен исход
борьбы, тем труднее выбрать между страхом и надеждой, тем интереснее пьеса» [3:10]
Смысл конфликта можно понять в свете такого рода заявлений поэта, как столкновение
двух социальных или политических начал, одно из которых направлено на ниспровержение существующего, другое – на защиту, осознанную или нет. Таким был конфликт в драме революционного классицизма, в трагедиях хорошо известного Гюго драматурга эпохи
революции 1789 Мари-Жозефа Шенье. Конфликт политический, втягивающий в сферу
действия силы общественного характера, может быть, еще себя не осознающие. Драма
революционного классицизма отражала политические конфликты времени. Безусловно,
романтическая драма Гюго наследовала революционные традиции классицизма Шенье,
но не ограничивалась ими. В произведениях драматурга –романтика «ниспровержение существующих установлений» воспринималось шире. Гюго протестовал не только против
политических или социальных установлений эпохи, он решительно включил в свою драму
моральную, и философскую плоскость, ополчившись и против этических, и против эстетических установлений своего времени. Его романтический протест носил универсальный характер. Однако Гюго считал, что: «Любовь всегда должна стоять в театре на первом
месте и возвышаться над всеми суетными побуждениями, которыми движутся обычно
человеческие желания и страсти» [3:11]. Основным конфликтом европейской романтической драмы был конфликт – человек и мироздание. В «Манфреде» и «Каине» Байрона, в
«Освобожденном Прометее» Шелли герой противостоит тирании богов; драма английских
романтиков взрывала старую форму мистерии, превращая последнюю в произведение богоборческого звучания. Более земной характер носили другие драмы Байрона. Нельзя не
согласиться с мнением современного литературоведа В.Е.Хализева в том, что «В основе
трагического – конфликты(коллизии) в жизни человека(или группы людей), которые не
могут быть разрешены, но с которыми нельзя и примириться» [7:82]
В романтической драме появляется тема рока, но это не есть рок античности, обычно
тяготеющий над определенным героем или определенным родом. Рок романтиков – категория широкая; судьба, рок, выступают как воплощение некоей мировой дисгармонии,
великого мирового зла, которое тяготеет над всем человеческим родом, и прежде всего
над лучшими его представителями. Гюго создавал свои драмы в традициях предшествующей романтической драматургии так, что конфликт в его произведениях в целом таков же : человек – мироздание. В одной из первых драм Гюго «Эрнани» центральным
героем был разбойник-аристократ, но позднее Гюго перешел к другому типу героя: шут
Трибуле(«Король забавляется»), слуга Рюи Блаз в одноименной драме, ремесленник
Жильбер («Мария Тюдор»). Драма Виктора Гюго акцентировала общественный характер
конфликта гораздо больше, чем драма Байрона или Шелли, однако мотив судьбы и рока
все же не уходил из произведений французского романтика. Достаточно логичным у Гюго
было сочетание конфликтов человек – судьба, человек – общество. Демократический герой
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Гюго по своим моральным качествам достоин короны королей, а прозябает в унижении.
По словам самого драматурга, его герой – пигмей в мире социальном и гигант в мире
моральном. Последнее воспринималось писателем как нечто абсолютно закономерное в
мире дисгармонии и зла.
Для Гюго «Герой – мост между богом и человеком, а мосты нередко сжигают. Потому
что герой – это еще и вызов как человеку в его ограниченности, так и богам – с их страхом конкуренции со стороны рабов своих. Прометей, Иисус, Жанна д’Арк – общее у этих
героев – подвиг во имя человека и страдание за свои благодеяния» [5:223] Основным
конфликтом драмы Гюго «Король забавляется» является конфликт человек – мироздание.
Шут короля Франциска I Трибуле противостоит и самому королю, и его придворным, и
всем людям. Как писал сам драматург в послесловии к драме, Трибуле – слаб телом,
Трибуле – безобразен, Трибуле – шут: тройная обида, которая ожесточит его. Трибуле
ненавидит короля, потому что он король, сеньоров, потому что они сеньоры, всех людей,
потому что у них нет горба на спине. При этом Трибуле умен, добр, чувствителен. Эти
положительные свойства его ображаються в свою проитвоположность от соприкосновения с миром жест окости и неравенства. Трибуле – последний на социальной лестнице, последний и в мире человеческих отношений. Он безобразен, и ему не приходится
рассчитывать на улыбки окружающих, он обижен природой и людьми:
«Природа и люди сотворили меня
Таким коварным, жестовим и подлецом к тому же!
Проклятье! Быть шутом! Проклятье!Быть уродом!» [3:365]
Жажда мести Трибуле закономерна. Гюго справедливо замечает, что единственное занятие Трибуле – направлять короля на сеньоров, сталкивая сильных с теми, кто послабее,
и причинять им вред. Он развращает короля, приучает его любить порок, толкает его на
жестокость, распутство, он указывает ему на женщин из знатных семей, подсказывает,
кого можно похитить, соблазнить, обесчестить. Трибуле умышленно сталкивает сильных
между собой. Острый ум изобретательного в своей ожесточенности шута вступает в неравный поединок с миром насилия и несправедливости. Колоссальна активность этого
физически хилого человека своей титанической волей направляющего события политической и придворной жизни. Однако, поединок воли Трибуле с мировой несправедливостью
осложняется конфликтом сугубо личного характера. Король Фрациск обесчестил дочь
Трибуле Бланш, единственное существо, которое Трибуле любил в своей жизни. Теперь,
кроме общего конфликта Трибуле – окружающий мир появляется более конкретизированный частный (который вливается в общий): Трибуле – Франциск. Частный конфликт дает
мощное движение действию вперед и приближает кульминацию, а за ней – развязку.
Сюжетная линия в драме «Король забавляется» иного характера, чем, например, в
драме «Эрнани». С нашей точки зрения, «правомерно выделить два рода (типа) сюжетных конфликтов: это, во-первых, противоречия локальные и преходящие, во-вторых,
устойчивые конфликтные состояния (положения)» [7:235] Правомерной представляется
мысль о том, что в типе сюжетосложения произведений последних полутора- двух столетий часто встречается неканоническая модель, служащая прежде всего выявлению не
локальных, преходящих конфликтов, а устойчивых конфликтных положений, которые
мыслятся и воссоздаются неразрешенными в рамках единичных жизненных ситуаций,
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а тои неразрешимых в принципе. «У конфликтов такого рода (их принято называть субстанциональными) не сколько-нибудь четко выраженных начал и концов…») [7:239]
Критики и писатели второй половины XIX- начала XX вв. неоднократно говорили
о преимуществах такого принципа организации сюжета пред традиционным, отмечали
его актуальность для своего времени, имея в виду прежде всего драматургию, об этом
говорили Н.А.Добролюбов, А.Н.Островский, А. П.Чехов, И.Ф.Анненский, Л.Н.Андреев,
Б.М.Эйхенбаум, из числа зарубежных авторов – Ф.Геббель, М.Метерлинк, а также Б.Шоу,
писавший об этом в своей обстоятельной работе «Квинтэссенция ибсенизма». Все эти
писатели утверждали, что сложные интриги, перипетии, крутые развязки устарели и
ныне нежелательны, что предпочтительнее действие внутреннее и открытые финалы, не
устраняющие основного конфликта.
Итак, в драме Гюго «Король забавляется» две основные сюжетные линии органически
слиты: история мести Трибуле, история любви к юной дочери Бланш. Трибуле двулик: демон в мире придворных, он ангел-хранитель своего маленького домашнего очага:
«Ты – одно мое богатство, ты – мой клад сокровищ!
У других есть вера в бога, я верю только в тебя!
У других – молодость, любовь женщин,
У других – почести, слава, милости, процветание,
У других – красота, а у меня? Только твоя красота»
[3:370]
Оскорбленный отец замышляет цареубийство, но удар, занесенный над королем,
опять обрушивается на самого Трибуле: вместо короля убита Бланш. Тем самым активность Трибуле-мстителя приводит его к полному поражению. Основная схема драматического действия: герой поднимает руку на тиранию(короля, придворных, судьбу)
и наносит удар самому себе. Удар, предназначенный врагам, падает на друга. Таково
противодействие той мрачной силы. Которой Трибуле бросает свой гордый человеческий вызов. В отличие от «Эрнани» Трибуле сражается с враждебным ему миром отнюдь
не по закон чести. Он применяет маккиавелиевский принцип – разделяй и властвуй, он
не гнушается таким союзником как Сальтабадил (наемный убийца), когда речь идет о
мести. Характерно, что в сюжете «Эрнани» и «Король забавляется» появляется мотив
цареубийства, столь традиционный для драмы ��������������������������������������
XVIII���������������������������������
века. Но в первом случае, в «Эрнани», цареубийство оборачивается состязанием в великодушии между заговорщиками
и императором, простившим своих врагов. В драме «Король забавляется» история не
состоявшегося цареубийства оборачивается жестокой местью судьбы несчастному Трибуле. Не углубляясь в соответствие реальной действительности той и другой драматической ситуации, заметим, что случайность, помешавшая заговорщикам и в первом, и
во втором случае предстает как естественная закономерность истории. Невозможно и
нереально представить, чтобы один человек, даже наделенный такой возможностью и
императивностью, как Трибуле, мог повернуть в другую сторону колесо истории. Ведь
цареубийство Трибуле и цареубийство Эрнани не есть только лишь личная месть(в последнем случае она могла осуществиться). Это было выражения стремления героев престроить весь мировой порядок, а последнее не под силу одно личности. Трибуле поднимает руку на все мироздание, естественно. Что удар противодействия жесток. Это
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противодействие некоей мировой судьбы, хотя и направлен удар силами совершенно
земными. В развитии действия драмы «Король забавляется» есть одна важная деталь, на
которую не всегда обращают внимание. Это последняя сцена пятого действия. Трибуле
уже убедился в своем несчастье, Бланш умирает у него на руках, умоляя отца простить
короля Франциска. Тогда отчаявшийся отец звонит в колокол, собирая народ. И вот появляется толпа людей, как сказано в ремарке : «женщины, мужчины, народ». Помогают
ли они несчастному? Нет. Однако слезы сочувствия и поддержку мы чувствуем. Тем не
менее, эта сцена значительнее, чем кажется на первый взгляд. Действительно, она сама
по себе не играет роли в развитии или завершении действия драмы, но она нужна для
того, чтобы на сцене появился народ. Слишком поздно обращается Трибуле к помощи
людей. Между ним и собравшимися не возникает понимания, но зритель, видя народ,
чувствует ту силу, которую не учел герой – в этом-то и заключается разгадка разрешения
конфликта. Если бы драма закончилась сценой IV(смертью Бланш), трагической виной
осталась бы его мстительность, самосуд и насилие, но существо дела меняется с появлением народа. Вина Трибуле прежде всего в том, что он отделил себя от народа, такого же
угнетенного и такого же страдающего.
В большинстве своих драм Гюго не выводил народ на сцену как действующее лицо,
но незримое присутствие народа есть в каждой из его драм. Образ народа-океана, огромной могучей стихийной энергии потрясает романтической мощью. Народ – революционная сила. Частица ее заключена в каждом из героев романтической драмы Гюго. Эта же
страсть и к свержению тронов присутствует и в Эрнани, и в Трибуле, и в Рюи Блазе. Ведь
все эти герои – носители гнева и скорби униженных лелеют мечту о возмездии. Бесспорно, что и Эрнани, и Трибуле воплощают собою не только гнев, но и человеческое благородство, душевную тонкость, щедрость сердца. Но гнев и жажда возмездия – основные
страсти этих героев, именно они движут их поступками.
Бесспорным представляется то, что «интерес романтиков к драме передает некоторые
характерные особенности романтического сознания, в котором резко запечатлились
непримиримые общественные контрасты послереволюционной эпохи, когда с одной
стороны, активизировались силы феодальной реакции, а с другой – силы национального
освобождения и прогресса, эпохи, когда усилилось социальное расслоение во всех странах Европы, накладывая печать на характеры, отношения и понятия людей» [4:179]
Гюго считал, что драматический герой должен сочетать в себе историческое(временное)
и вечное, общечеловеческое. Каково же разрешение конфликта? Драма «Король забавляется» дает полутрагическую развязку (он не убит физически), король и его придворные
продолжают свое беспечное и роскошное существование. В первом акте драмы звучит знаменитое знаменитое «проклятие старца», адресованное королю и его шуту. Над
шутом Трибуле оно разражается в финале драмы, а над королем – нет. Таким образом,
исходная ситуация первого акта не разрешена полностью в пятом акте, то есть, в конце. Не завершено действие, не разрешен конфликт. Вражда между человеком и миром
не прекращается, нет законченности действия. В драме Гюго невозможен тот процесс,
который Аристотель назвал катарсисом, ибо гибель героя не сопровождается разрешением конфликта. Конфликт драмы многопланов: человек-мироздание, человек- социальная
система, протагонист –антагонист(конфликт персонажей). Разрешается только послед262

ний конфликт, и то не полностью. Гюго показывает в своих драмах, что личность даже
воплощающая гнев народа, даже талантливость народа есть только личность, и нет знака
равенства между ней и народом. «Для любых проявлений романтизма характерна глубокая неудовлетворенность действительностью, коренное несовпадение представлений
о должном с реально сущим. Эта неудовлетворенность имела различные общественные
причины» [1:23] Драма французского романтика представляла непримиримый конфликт
человеческой воли, человеческой мысли, человеческой души с тиранией мирового зла.
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ФРАКТАЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА
Фрактальність – подібність між властивостями цілого і частини. Доведено, що в
творах Пушкіна закон золотого перерізу працює на різних рівнях структури.
Ключові слова: фрактальність, композиція, золотий переріз.
Фрактальность – повторение свойств целого в свойствах части. Показано, что
в произведениях Пушкина закон золотого сечения работает на различных уровнях
структуры.
Ключевые слова: фрактальность, композиция, золотое сечение.
Fractality is the similarity between the qualities of the part and the qualities of the whole.
In the Pushkin`s works the golden section law works at different levels of the structure.
Key words: fractality, composition, golden section.
Встречать такие тонкие математические схемы в полном вдохновенного полета
музыкальном произведении поистине изумительно!
Э. К. Розенов
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В начале ХХ в. математик и музыкант Э. К. Розенов (1861 – 1935) опубликовал несколько работ о пропорции золотого сечения в музыкальных и поэтических
произведениях [1, т. 4: 686]. В одной из этих работ он исследует «Хроматическую
фантазию и фугу» И.- С. Баха и на этом примере показывает, что закон золотого
сечения может работать на разных уровнях структуры произведения: в пределах целого (произведение от начала до конца) (если принять целое за единицу, то она будет
разделена на 0.62 и 0.38); в пределах каждой из частей (0.62 = 0.38 + 0.24; 0.38 = 0.24
+ 0.14); в пределах каждой из получившихся частей и т.д. (в названном произведении
Баха Розенов отмечает шесть таких уровней) [2: 135 – 139]. В нижеследующей схеме
указаны первые три.
СХЕМА СТРУКТУРНЫХ ИНВАРИАНТОВ ПО РОЗЕНОВУ

Числа, выделенные жирным шрифтом, называются структурными инвариантами;
наиболее часто встречается структурный инвариант первого порядка, – 0. 62 и 0.38, –
собственно золотое сечение. Белорусский исследователь Э. М. Сороко пишет о том, что
все вообще структурные инварианты указывают на рубежи и поворотные точки в развитии сюжета произведения [3].
Итак, закон золотого сечения может работать как на уровне целого, так и в пределах части (см., например, анализ сонета А. А. Ахматовой в кн.: [4: 642 – 646]). Такое
повторение свойств целого в свойствах части можно трактовать как фрактальность
[5]. Интересно, что даже такая предельно общая схема структурных инвариантов как
приведенная выше способна предсказать некоторые особенности сонатной формы, – в
частности, симметрию экспозиции и репризы относительно точки золотого сечения целого, зачастую совпадающей с кульминацией (достигаемой в разработке). Такого рода
симметрия действительно наблюдается , в частности, в трагедии Пушкина «Моцарт и
Сальери», написанной в сонатной форме ( в произведении 231 строка; изгнание слепого
скрипача и отравление Моцарта симметричны и удалены от точки золотого сечения целого на 57 и 59 строк соответственно (231* 0.24 =55,44)) [6] .
Отметим, что, хотя теория структурных инвариантов Э. М. Сороко [3: 192 – 198] построена иначе, чем теория Розенова, результаты иногда почти совпадают.
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Структурные инварианты
По Розенову
0.53 и 0.47
0.62 и 0.38
0.77 и 0.23
0.86 и 0.14

			
				
				
				
				

По Сороко
0.5 и 0.5
0.62 и 0.38
0.75 и 0.25
0.86 и 0.14

Отметим, что деление в „золотой” пропорции (0.62 и 0.38) близко к тройственному
делению (0.66 и 0.33). Число строк „Моцарта и Сальери” – 231 кратно трем. 231: 3=
77. Произведение может быть разделено на три равные части также и в соответствии с
движением сюжета: первый фрагмент – от начала до явления слепого скрипача, второй –
78-я – 156-я строки – до конца Сцены I, третий – Сцена II.
Следует также отметить значимость структурного инварианта 0.5 (ровно половина
произведения). В трагедии 231 строка. 115,5 (в точности!) – это начало второго монолога
Сальери, заключающего в себе точку золотого сечения всего произведения в целом и являющегося кульминацией трагедии; именно в нем Сальери приходит к решению отравить
Моцарта. В пределах каждой из двух сцен точки золотого сечения совпадают с кульминациями [4: 494 – 495]. Первая сцена, таким образом, оказывается разделенной на два фрагмента: первый – от начала до 96-й строки, второй – от 96-й до 156-й строки. Точка золотого
сечения первого – 59-60 строки. Сальери признается самому себе в зависти к Моцарту:
……………………я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко
Мучительно завидую. – О небо!
Второго – 133-я строка, очень близкая к 131-й:
Вот яд, последний дар моей Изоры.
Вторая сцена тоже делится кульминацией на два фрагмента. Первый – от 157-й до
202-й строки. Точка золотого сечения – 185-186 – я строки (Моцарт говорит о черном
человеке):
Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.
Второй – от 202-й до 231-й строки. Точка золотого сечения – 220-я строка:
Нас мало избранных, счастливцев праздных…
Итак, мы видим, что закон золотого сечения работает на трех уровнях: в пределах пьесы
как целого [6], в пределах каждой из сцен, и в пределах каждого из четырех фрагментов.
Впрочем, музыковеды давно отметили, что одни и те же принципы формообразования
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могут проявляться на различных уровнях структуры произведения (а это и есть фрактальность). Вот что пишет музыковед Ю. Н. Холопов, сравнивая функции разделов в классической риторике и функции частей музыкальной формы: «Риторические функции могут
проявляться на различных уровнях (например, ими охватывается и сонатная экспозиция, и
вся сонатная форма в целом). Далеко идущее совпадение функций разделов в риторике и
частей музыкальной формы свидетельствует о глубинном единстве различных, и, казалось
бы, далеких друг от друга типов мышления» ( Холопов Ю.Н. Форма музыкальная. – [1, Т.5:
892]. Таким образом удается приблизиться к объяснению такого удивительного и давно
замеченного явления, как подобие структур в музыке и поэзии.
Итак, структура текста пушкинской трагедии очень похожа на структуру музыки
И.-С. Баха, – она фрактальна. Э.К. Розенов пишет о форме баховского произведения:
«Теперь становится понятно, почему эта кажущаяся столь свободной…форма…производит впечатление глубочайшего, чисто психического единства. Она, оказывается,
сотворена по естественным законам природного формообразования, подобно человеческому организму, в котором совершенно так же господствуют оба закона – закон золотого сечения и закон симметрии, с теми же мелкими художественными неточностями в индивидуальном строении живого тела, которыми оно отличается от
мертвых форм отвлеченного или фабричного происхождения» [2: 135 – 136]. Говоря
о «естественных законах природного формообразования» Розенов напоминает о том,
что закон золотого сечения воплощается, например, в строении человеческого тела
на разных уровнях: в частности, уровень пупка делит идеальную мужскую фигуру в
пропорции золотого сечения, эта же пропорция воплощается как в строении руки в
целом, так и в строении кисти [7].
«Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!», – говорит пушкинский Сальери о музыке Моцарта. Эти слова прекрасно характеризуют поэтику Пушкина. Наше
рассмотрение позволяет конкретизировать понятие «стройности»: это не что иное, как
совершенство пропорций (многообразное воплощение закона золотого сечения). «Глубина» – это, может быть, воплощение противоречия («глубокие» и «плоские» истины по
Бору [4, с. 506]), а „смелость” – „грозные вопросы морали”, поставленные в „маленьких
трагедиях” так „резко и сложно”, как „ни в одном из созданий мировой поэзии” (А. А.
Ахматова) [4: 514].
Подобную же фрактальность можно видеть и в других произведениях Пушкина,
– стихотворении «Из Пиндемонти», повести «Пиковая дама» [7, с.263, 274 – 276] . В
них тоже можно наблюдать, каким образом закон золотого сечения работает в пределах
целого и в пределах части.
Что же касается “Евгения Онегина», то с разными главами дело обстоит различно.
Сохранился авторский план произведения с названиями глав [8, с. 124]. Первая глава
называется «Хандра»; в ней, действительно, в точке золотого сечения находится строфа
XXXVIII: „Недуг, которого причину����������������������������������������������
/ Давно бы отыскать пора,/ Подобный английскому сплину,/ Короче: русская хандра/ Им овладела понемногу… «. Глава 2 называется
«Поэт», но в ней в точке золотого сечения (строфа XXV ) появляется новый и очень
важный персонаж – Татьяна. В главах 3,4,5,7 в точке золотого сечения не удается заметить ничего особенного. В Главе 6 («Поединок») это строфа XXIX (приготовления к
поединку), Главу 8 исследовал Н. А. Васютинский [7, с. 264] и нашел в ней проявления
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закона золотого сечения .Таким образом, принцип фрактальности (хотя и с некоторыми
оговорками) соблюдается и в «Онегине».
Подведем итоги. Фрактальность, – в данном конкретном случае, – закон золотого сечения, действующий на разных уровнях структуры целого, – позволяет подметить общее
в архитектонике музыкальных и поэтических произведений и сблизить формообразование в искусстве с формообразованием в природе. Еще сам Пушкин назвал себя «поэтом
действительности». Фрактальность, присутствующая в его произведениях, является одним из принципов устройства этой действительности [9].
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Музыкальная энциклопедия в шести томах. – М., 1973 – 1982.
Розенов Э.К. Статьи о музыке. – М., 1982.
Сороко Э.М. Структурная гармония систем. – Минск, 1984.
Пустовит А. В. Этика и эстетика. Наследие Запада. История красоты и добра. – К.,
2006.
Пустовит А. В. Фрактальность в поэзии. – Язык и культура. Вып. 10, т. VI (106). –
К., 2008, с. 21 – 27
Пустовит А. В. Золотое сечение в структуре трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». – Літературознавчі студії. Вип. 23. Частина 1. – К., 2009, с. 365 – 370.
Васютинский Н. А. Золотая пропорция. – М., 2006.
Болдинская осень. Произведения, написанные А. С. Пушкиным в селе Болдине Лукояновского уезда Нижегородской губернии осенью 1830 г. – М., 1974.
Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature. – Freeman, SanFrancisco, 1982.

УДК 821.111.09”18/19”В.Моем:7.071.1

Михайлюк Н.
(Львів, Україна)

РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКИХ МОТИВІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ
НАРАТИВНОМУ ДИСКУРСІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
(за мотивами творчості В.С. Моема)
Питання творчості є багатовекторним, оскільки існує автор, наратор та величезна кількість реципієнтів. Тема митця набула особливого поширення наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. та зумовлювалась особливим зацікавленням до внутрішнього «я» людини.
Творчий задум автора реалізується через мовленнєвий аспект твору: невидиме мовлення наратора, мову персонажів. В літературі Англії тема митця та мистецтва мала
свої особливості, будучи представленою у творчості багатьох письменників, одним з
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яких є В.С.Моем. Основними його позиціями є доступність та простота мистецтва
поряд із реальністю зображуваного. Геній постає як істинна людина, яка не зраджує
впродовж життя своїй сутності.
Ключові слова: митець, творчість, мистецтво, свідомість, рецепція, реальність.
Вопрос творчества является многовекторным, поскольку существует автор, нарратор и огромное количество реципиентов. Тема художника особенно широко была
распространена в конце ХІХ – начале ХХ ст. и предопределялась особенной заинтересованностью к внутреннему «я» человека. Творческий замысел автора реализуется
через речевой аспект произведения: невидимое вещание нарратора, язык персонажей.
В литературе Англии тема художника и искусства имела свои особенности, будучи
представленной в творчестве многих писателей, одним из которых был В.С.Моэм.
Основными его позициями являются доступность и простота искусства рядом с реальностью изображаемого. Гений предстает как истинный человек, который не предает на протяжении жизни своей сущности.
Ключевые слова: художник, творчество, искусство, сознание, рецепция, реальность.
The article deals with the question of creative activity taking into consideration the existence of the author, the narrator and a great many of recipients. The problem of the artist became more popular at the end of the XIXth – beginning of the XXth century and was caused by
the incredible interest to the human inner “I”. The author’s creative concept is realized through
the speech aspect of the composition: the invisible narrator’s voice, characters’ speech. In the
English literature the problem of art and artist has its own peculiarities being presented in the
literary heritage of many writers, one of which is W.S.Maugham. His main points are the distinctiveness and the clarity of art along with the reality of the depiction. The genius is presented
as the flesh and blood of the person which does not betray itself during his lifetime.
Key words: artist, creativity, art, consciousness, reception, reality.
Ми часто зустрічаємо вираз «муки творчості» – що ж вони собою являють? Процес
творіння є інтимним за своєю природою – це щось, що неможливо записати, як і життя,
щось невловиме і таємниче. З іншого боку, творчість не може бути односторонньою,
адже завжди є творець та ті, хто сприймають продукти його праці, і «в кожному образі,
картині тощо є стільки мистецьких творів, скільки цей образ має сприймачів» (Б.-І.Антонич). Саме тому не буде правильним вживати вираз «автор мав на увазі», аналізуючи
художній твір, бо не можемо проникнути у процес творіння і тільки сам митець може
правдиво трактувати свої слова та думки.
Ще складнішим постає питання трактування особи митця, його відносин із мистецтвом і суспільством з позиції самого митця – людини, яка зовсім по-іншому відчуватиме процес творчості, ніж ми, сприймачі. Використовуючи наратологічне вивчення художнього тексту, його поетики, структури та мовних засобів, можемо віднайти «золоту
середину» у цій проблемі.
Звертаючись до літератури початку ХХ ст., спостерігаємо поширення «роману про
митця» у різних літературах такими авторами, як брати Манни, Г. Гессе, Р.Роллан,
Р.Мартен дю Гар, Дж. Лондон, Т. Драйзер, М.Унамуно та інші. Письменники вбачали
у мистецтві духовну силу, що може побороти руйнацію моралі та відчуження людини.
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У статті беремо за приклад літературу Великобританії поч. ХХ ст., звертаючи увагу
на твори В.С.Моема, який вважав, що велика людина часто буває зробленою з одного
куска, маленька ж – це клубок суперечливих елементів; ця тема – невичерпна. Творча
особистість втілює собою нонконформіста, що відстоює свої погляди та мистецтво, не
примирюючись із ворожим суспільством, яке відплачує йому невизнанням.
Своєрідна естетика художнього твору, його структура безпосередньо доповнюються авторською свідомістю, що непомітно об’єднує усі його складові, забезпечуючи тим
самим художню цілісність. Ця єдність, у свою чергу, певним чином реалізується через
зв'язок: автор-твір-читач.
Власне, згадуючи інтерес до внутрішнього «Я» людини, мимоволі торкаємось питання
самосвідомості письменника – адже це не що інше, як особлива увага до себе та свого
духовного світу, оскільки автор робить крок на зустріч пізнанню самого себе – митця –
одночасно творячи «роман про митця». Тобто певним чином самосвідомість письменника
переплітатиметься зі свідомістю наратора. Разом з тим авторська самосвідомість не обмежується лише зацікавленням до самого себе як до особистості, а включає й розуміння
процесу творчості, завдання та мети, формування певних естетичних принципів та ідеалів,
вміння оперувати мовою для втілення задуму.
«Образ наратора – це не простий суб’єкт мовлення, найчастіше він навіть не названий у структурі художнього твору. Це концентроване втілення суті твору, яке об’єднує
всю систему мовленнєвих структур персонажів у їхньому співвідношенні з оповідачем,
розповідачем або розповідачами і через них є ідейно-стилістичним осередком, фокусом
цілого» (Виноградов В.) [5, с.19-20]. Тобто творчий задум автора реалізується через мовленнєвий аспект твору: невидиме мовлення наратора, мову персонажів.
Бачення автора та оповідача, зв'язок автора зі своїм твором – ці проблеми є дуже
суперечливими за своєю природою, тому існують різні підходи до їхнього трактування.
В.В.Виноградов трактує образ автора через художньо-мовленнєве вираження, знаходячи
в цьому образі естетичне ставлення автора до свого тексту [7, с.18].
Вже безпосереднього учасника художньої події вбачає в образі автора М.М.Бахтін,
при цьому автор у тексті «повинен перебувати на межі створюваного ним світу як
активний творець, бо вторгнення його в цей світ руйнує його естетичну стійкість» [7,
с.18]. Використовуючи мову, як будівельну базу, автор підсвідомо прагне створити іншу
реальність, здатну на саморозвиток. Можна провести паралель між даною позицією
та словами В.С.Моема: «Романіст мусить зберігати дитячу віру у важливість того, що
здоровий глузд вважає незначущим». Отже ще одним аспектом образу автора виступає
його віра у те, що він прагне виразити, як і віра в те, що він зможе матеріалізувати свої
ідеї, якими б неважливими вони не вважалися з точки зору громадського сприйняття,
Форми, способи виразу авторської свідомості, світовідчуття у різних митців слова
проявляються по-різному. Одному, як наприклад, Гарді, властива похмура патетика, іншому, як Б. Шоу, – ексцентричні ескапади, третьому – Г. Уеллсові – грізні пророцтва й публіцистична прямолінійність. У Сомерсета Моема був свій негучний, але чіткий голос, і своє
ставлення до світу він висловлював у стриманій, ледь іронічній манері, не позбавленій ще
й інших емоційних відтінків. Роль іронічного спостерігача стала для нього звичною позою,
але це був спостерігач вдумливий, розумом, почуттями (а часом і вчинками) причетний до
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зображуваних подій. Його позиція втілювалась як у відборі матеріалу, у характеристиках
персонажів та розвитку дій, так і в розповіді від гомодієгетичного наратора або ж гетеродієгетичного, позиції якого є близькими до позицій самого автора.
В.С.Моем у художній прозі, як правило, віддавав перевагу манері зовні безпристрасної об’єктивної розповіді. При поверховому сприйнятті це створювало оманливе
враження незацікавленості, відстороненості автора. Звідси – нерідкі докори критиків,
звинувачення в байдужості, цинізмі, мізантропії, називають циніком. Сам ж він говорив, що найкращим правилом для письменників – не пояснювати занадто багато. І тут
знову постає питання рецепції – те, що задумав автор і те, наскільки по-різному сприймаємо його ми. Головним у стилі В.С.Моем вважав ясність і простоту, благозвучність.
У «важких» художніх творах він вбачав або невміння ясно мислити, або недбальство.
Однаковою мірою засуджуючи і те й друге, він в одному випадку, вбачав у цьому або
самовдоволеність, або снобізм. Посміюючись над туманностями й словесним плетивом
прози декотрих своїх сучасників, він писав: «Ви говорите одне, а маєте на увазі інше. То
чом би не сказати прямо про це?» [2, 12] Розуміння певного художнього образу залежить
від поєднання в ціле чуттєвого бачення поведінки та зовнішності героя, усвідомлення
його натури та, звичайно, індивідуального впливу персонажа на реципієнта, додаючи до
цього ж погляди та цінності самого автора.
М.Храпченко стверджує, що той самий образ отримує різне трактування, беручи до
уваги кілька аспектів: вік, стать, соціальний стан читача, його життєвий та естетичний
досвід – тобто цей образ постійно «суб’єктивується», намагаючись знайти спільну мову з
реально даними умовами читацького «Я» [10, С.66-67]. Звідси можемо зробити висновок,
що художній образ завжди відповідатиме історичній дійсності, пристосовуючись до
кожної епохи. Більше того, ця проблема обговорювалась ще з часів Давньої Греції –
твердженням цього є існування поняття «мімезис» (Арістотель «Поетика»), яке з часом
було протрактоване у працях сучасників: Г.Г. Гадамера «Актуальність прекрасного»,
Е.Ауербаха («Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur»), П.Рікера
«Час та розповідь». Саме у «Поетиці» мімезис розуміється як основний засіб мистецтва
– це своєрідна імітація дії, вся ж художня творчість окреслюється як «поезис», природа
якої визначає свідомість митця та процес відображення життя. «Мистецтво, – писав X.
Ортега-і-Ґассет, – це відбиток життя природи, яку споглядають через чийсь темперамент,
змалювання саме людського».
Власне, повертаючись до творчості В.С.Моема, знаходимо такі слова: «мистецтво –
це маніфестація почуттів, а почуття розмовляють мовою, доступною всім» [9, 53]. Отже
будь-яке мистецтво служить для людей і не позбавлене суб’єктивності, воно – єдине, живе,
доступне для всіх. Його не можна обмежити історичними, культурними, археологічними
асоціаціями. Важливо, щоб твір мистецтва викликав у нас естетичне хвилювання, яке б
штовхало до дії, зміцнюючи характер, підвищуючи здатність до правильних вчинків. Але
існує й протилежна думка, втілена самим ж Моемом у романах «Місяць та шеляг», «Театр»:
творчість сама по собі несе задоволення, це – умова вдосконалення митця. Для митця – те,
що він творить, і є реальність: «Увесь світ – театр – лише ми, артисти, реальні у цьому
світі» (Джулія Ламберт, «Театр»). І якщо йому пощастить, він надасть повне відображення
самого себе. Бути актором чи художником – означає усвідомлювати сенс всього, що
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з тобою відбувається, «панувати над матеріалом» в ім’я виконання високого духовного
призначення. Тобто бачимо абсолютно протилежні думки на мистецтво в межах свідомості
одного і того ж автора та, проектуючи ці думки у сучасність, стикаємось з діалектичністю
форми та змісту в мистецтві. За Моемом сам процес набування думкою форми та
наповнення її змістом певною мірою небезпечний, оскільки він гіпнотизує митця і той уже
не в стані бачити справжню цінність власної думки, маючи здатність надавати їй занадто
велике значення: «Їм (письменникам) лестить думка про те,що їхні думки надзвичайно
глибокі, а, отже, їх не можна виразити так, щоб вони були будь-кому зрозумілими. Таким
письменникам, звичайно, не приходить в голову, що вся біда – в їхньому невмінні точно
думати. І ось тут знову діє гіпноз написаного слова. Дуже просто переконати себе, ніби
фраза, яку не до кінця розумієш, насправді особливо важлива. А звідси – один крок до
звички закріплювати свої враження на папері у всій їхній початковій туманності. Завжди
знайдуться дурні, які відшукають у них прихований зміст» [9, 20]. Бачимо, що письменник
ставив перед собою завдання – не витрачати слова намарне. Про простоту він писав, що
достатньо звернутися до великих філософів, щоб переконатися, що найтонші відтінки
змісту можна виразити достатньо чітко: «Простота – не настільки очевидна перевага, як
чіткість. Я завжди прагнув до неї, бо в мене немає таланту до пишності мови» [9, 37].
В.С.Моем належав до епохи реалізму, згідно з принципами якого мистецтво відображає те, що можна пізнати. Аналізуючи сучасне мистецтво, Йохан Хейзінг у своїй праці «В
сутінках завтрашнього дня» вбачає завдання реалізму в одкровенному відтворенні деталей
людської сутності, звертаючись до першооснов, інстинктів та особистого. Адже тільки здобувши волю, художник може вселити в свої картини силу, яка б захоплювала людей, проникала в невидимість їхньої душі. Цим пояснюємо втечу Стрікленда («Місяць та шеляг») на
Таїті, щоб споглядати красу недоторканої природи. У процесі роботи над романом Моем
також відвідав Полінезію, що вплинуло на його погляди як на самого себе, так і на людей:
«Мені здавалось, що ці люди природніші, ніж ті, яких я знав досі... В цивілізованому суспільстві індивідуальні риси зникають, оскільки люди повинні дотримуватися прийнятих
правил поведінки. Культура – це маска, що приховує їхні обличчя. Тут люди не завуальовані... Індивідуальність може розкриватися без перешкоди. У великих містах люди нагадують каміння, насипане в мішок: гострі кінці стають гладенькими. В цих людей гострі кінці
не стирались» [9,62]. Якраз ідею повернення до природи підтримує й М.Чернишевський,
вбачаючи джерелом прекрасного саме життя та його реальність [11].
Знову ж таки, Моем говорить про те, що завжди писав з натури. Справді, аналізуючи вже вищезгадані романи, бачимо, що прототипами стають художник Поль Гоген
та актриса. Його герої – не видумка, вони не створені за зразком і не стандартних розмірів. Навпаки, таких письменників, які дотримуються стандартів Моем, як митець, що
творить, засуджує: «Вони – як ті художники, що копіюються зліпки античних фігур і
ніколи не намагаються малювати живу натуру. В кращому випадку вони можуть надати
видимість життя породження власного розуму. Якщо у них розум піднесений, то їм часом вдається створити піднесені образи, і тоді, мабуть, не так вже й важливо, що у цих
образах не відображена безкінечна складність повсякденного життя» [9, 42]. Тобто звичайне життя ніколи не є простим, не потрібно шукати якісь особливі події чи чекати на
особливі дати, реальність зі всіма її перепитіями – ось справжній об’єкт зображення для
істинного митця. Розвиваючи цю тему у творчості В.С.Моема, наводимо ще одну цитату:
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«Письменник не копіює свої оригінали, він бере від них те, що йому потрібно, – окрему
рису, яка його привабила, склад розуму, що вразив його уяву, – і з цього будує характер.
Він зовсім не прагне змалювати схожий портрет; він лише намагається створити щось
достовірне, яке відповідало б його задуму. Іноді він далекий від оригіналу; і врешті-решт
багато письменників, ймовірно, чули звинувачення в тому, що вони змалювали такого
або таку, коли насправді ж вони думали про зовсім іншу людину» [9, 86]. Той образ, що
створив письменник, свідомість героя певним чином служить способом реалізації самосвідомості самого письменника. У ній М.Бахтін вбачає художню домінанту, яка руйнує
монологізм художнього світу, проте, при цьому герой не зливається з автором, вони існують паралельно, зберігаючи між собою визначену дистанцію. Саме так формується
діалогічність художнього твору, кожна деталь якої сприяє саморозкриттю героя. Якраз
творячи реальних героїв, Моем чітко простежує їхні переживання, напруження, врештірешт, те, що твориться в їхній голові – свідомість. Герой-митець складний за своєю організацією та думками, тому особливо важливим є осягнути його геніальність.
Простеживши за долями двох митців, бачимо їхню унікальність і винятковість. Творець повинен бути байдужим до схвалення і до лайки, оскільки його творчість цікава
йому щодо самого себе, а те, як ставиться до цього публіка, не може цікавити його душу
– в цьому і полягає геніальність митця. У «Філософії духу» Гегель розглядає генія як
справжню людину, яка не зраджує впродовж життя своїй сутності.
Митці покликані творити, творити вільно. Хіба може мистецтво бути обмеженим?
Проте воно завжди несе за собою добро, яке не може бути досягнуте через зло. Головне
питання – чи можна говорити про винятковість митця, чи повинен він дотримуватись
загальноприйнятої суспільної моралі? Думаю, що всі правила так чи інакше сковують
творця, але не потрібно йти всупереч моралі. Людина не ізольована від суспільства, воно
впливає на неї, та митець не є справжнім, якщо він постійно хвилюється, що про нього
думають чи говорять люди, не будучи задоволеним самим собою.
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ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ПОЕТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО
(на прикладі збірки «Неповторність»)
Стаття присвячується дослідженню філософсько-естетичних поглядів Ліни Костенко на прикладі поетичної збірки «Неповторність», яка привертає увагу читачів своєю ідейно-тематичною актуальністю, афористичністю, інтелектуальною напругою.
Ключові слова: філософсько-естетичний погляд, категорія часу, історична пам'ять,
персоніфікація, поетичне кредо, інтелектуальність поезії.
Статья посвящается исследованию философско-эстетических взглядов Лины Костенко на примере поэтического сборника «Неповторимость», который привлекает
внимание читателей своей идейно-тематической актуальностью, афористичностью
и интеллектуальным напряжением.
Ключевые слова: философско-эстетичный взгляд, категория времени, историческая память, олицетворение, поэтическое кредо, интеллектуальность поэзии.
The article is devoted to the study of Lina Kostenko’s philosophical and aesthetic views using the example of the poetry collection «Uniqueness» that attracts readers with its ideological
and thematic relevance, aphoristic and intellectual stress.
Key words: philosophical and aesthetic view, the category of time, historical memory, personification, poetic credo, intellectuality of poetry.
Ліна Костенко – поетеса виняткового таланту, яка насамперед заявила про себе чіткою громадянською позицією, високим філософським змістом своєї поезії та глибоким
естетичним наповненням кожного слова. Саме цим її поезія приваблює численну аудиторію читачів, мовознавців та літературознавців, для яких творчість поетеси і наразі залишається актуальною.
У 1980 році побачила світ її збірка поезій «Неповторність», у якій, на нашу думку, найповніше виявились філософсько-естетичні погляди поетеси, дослідженню яких
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присвячена дана робота. У цій збірці Ліна Костенко розкриває складний духовний світ
людини, красу інтимних почуттів, зображує певні історичні події, змальовує природу та
порушує важливі філософські питання, на які намагається знайти відповідь.
Літературознавець Іван Дзюба дає таку оцінку збірці «Неповторність»: «…у поезіях
збірки – неповторність і безмежність особистості, яка твориться і твориться, триває і
триває, утверджуючи себе в духовному розростанні, що може вбирати в себе і момент
самозаперечення. У цьому самозапереченні – і мотив кохання як вистражданої цінності
життя, і мова про непідлеглість, твердість перед випробовуваннями долі або підступами
прозаїчних сил, і філософські питання буття, і психологічні нюанси щоденності, і характерна для Ліни Костенко апологія цільності й волі бути собою» [1: 33].
Однією з провідних тем збірки «Неповторність» є тема філософського осягнення часу,
яка вже давно приваблює увагу митців слова та вчених-філософів. Ось як розкриває категорію часу одна з дослідниць цього питання Тетяна Жукова: «…якщо розглядати час як
тривалість, плин, потік людського буття, тобто його лінійне спрямування, то в сучасній
українській поезії зустрічаємо всі три категорії: «минуле», «майбутнє» і «теперішнє». Перша і друга перебувають в опозиції, а третя – це конкретний епізод з життя людини»[2].
Саме ці три категорії часу відображено у поетичних творах збірки «Неповторність»,
у якій поетеса, звертаючись до минулого, до історії, одночасно зображує сучасний їй світ
і наголошує на збереженні духовних цінностей, природи, із втратою яких неможливо
уявити майбутнє людства.
Вірші цієї збірки відтворюють плинність часу «через неперервний діалектичний перехід минулого в сучасне і майбутнє. Історична пам'ять в цьому контексті – скарбниця
матеріальної і духовної культури, генетичне джерело звичаїв та традицій, ігнорування
яких може привести до вимирання роду, народу, націй» [3: 5].
Про збереження історичної пам’яті свого народу, його легенд, духовних скарбів попередніх поколінь пише у своїх творах Ліна Костенко, зокрема у вірші «Сувид», у якому
нагадує нам про давнє руське божество, в яке люди втратили вже віру:
Він міф. Він мох. Він сутність цих озер.
Його ніде на світі вже немає [4: 9].
Однак поетеса стверджує, що божество існує:
Неправда, є! Бо хто у небесах
на дощ поверне місяця рогами?
Хто після тебе пройде по лісах,
вогонь притопче босими ногами [4: 9].
Ліна Костенко наголошує також на тому, що не можна зрікатися історії, власної культури та ідеалів наших предків:
І в епіцентрі логіки і стресу,
де все змішалось – рідне і чуже,
цінує розум вигуки прогресу,
душа скарби прадавні стереже [4: 39].
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Акцентуючи увагу на минулому народу, поетеса проводить паралелі з його майбутнім. На її думку, запорукою щасливого майбутнього людства є збереження всього сущого
на землі, природи, довкілля:
Ліси мої, гаї мої священні!
Пребудьте нам вовіки незнищенні [4: 115].
Не можна заперечувати думку про те, що саме в пейзажній ліриці Ліни Костенко «…найбільше гармонії та душевної злагоди» [5]. Про це свідчить прийом персоніфікації природи,
до якого часто вдається поетеса, наголошуючи цим самим на нерозривному зв’язку природи та людини, міфопоетичному сприйнятті навколишнього світу: «колише хмара втомлені
ліси», «сонний гриб в смарагдовій куфайці // дощу напився і за день підріс», «ліси чекають
мене знову», «співає ліс захриплими басами», «прошкандибала осінь по стерні,// ввіткнула
в степ цурупалля, як милиці» тощо. Зв'язок зі світом природи вносить справжню гармонію
в життя людини, дарує душевну рівновагу, емоційне та естетичне задоволення. Природа у
віршах Ліни Костенко «…лікує, одживлює зболену душу, дає наснаги» [6: 206].
Поезія Ліни Костенко змушує нас замислитися над швидкоплинністю сучасного життя,
над пошуком того вічного і цінного, що може збагатити не тільки саму людину, а й залишитися майбутнім поколінням. До таких пріоритетних цінностей належать мистецькі здобутки
народу, які прийшли від наших предків. Ось як майстерно пише Ліна Костенко:
Минають фронди і жіронди,
минає славне і гучне.
Шукайте посмішку Джоконди,
вона ніколи не мине [4: 53].
Серед важливих філософських проблем збірки «Неповторність» є проблема взаємин
поета та народу, роль митця в суспільному житті та його служіння мистецтву. Як зазначає
І. Дзюба, «роздуми Ліни Костенко про сутність поезії та покликання поета могли б скласти
високий кодекс естетики – серед кодексів найвидатніших поетів різних часів» [1: 36].
Творчість Ліни Костенко тісно переплітається з її власним життям, упродовж якого
вона ніколи не зраджувала своїх поглядів, переконань і не залежала від милості можновладців. У часи найважчого тоталітарного тиску, коли життя було «як ночі горобині»,
поетеса створювала незабутні високо-естетичні твори. До таких творів можна віднести останню поезію збірки «Страшні слова, коли вони мовчать…», які звучать як кредо
поетеси-митця:
Страшні слова, коли вони мовчать,
коли вони зненацька причаїлись,
коли не знаєш, з чого їх почать,
бо всі слова були уже чиїмись [4: 218].
Безперечно, всі слова вже були колись кимось сказані, тому кожен поет несе особливу
відповідальність за свою творчість, у якій він повинен завжди залишатися чесним і щирим,
уміти достукатись до серця кожної людини, допомогти піднестися над буденним життям:
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Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія – це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі [4: 218].
Поезія Ліни Костенко була і залишається неповторною, яку вирізняє передусім пошана
до художньої довершеності форми, досконалості слова, вишуканої поетичності, «потужної
інтелектуальної напруги, тяжіння до афористичної влучності вислову…» [7(3: 16)].
Глибина філософсько-естетичних поглядів, багатогранність творчості Ліни Костенко, висока майстерність її поетичного таланту є духовною скарбницею українського
народу та невичерпним джерелом для подальших наукових досліджень, мовознавчих і
літературознавчих студій.
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ТАТАРСЬКІ МОТИВИ В НАРОДНИХ ТОПОНІМІЧНИХ
ПЕРЕКАЗАХ ПІВНІЧНОЇ ВОЛИНІ
У статті розповідається про татарські мотиви в народній топонімічній прозі Північної Волині. Наведено приклади основних мотивів татарських набігів на волинські
землі, мотиви оборони та переховування людей від ворогів та ін.
Ключові слова: Північна Волинь, мотив, волинські села, вороги, татари, полон.
В статье рассказывается о татарских мотивах в народной топонимической прозе
Южной Волыни. Показаны примеры основных мотивов нападений татар на волынские
земли, мотивы защиты от врагов и мотивы преследования и др.
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Ключевые слова: Южная Волынь, мотив, волынские деревни, враги, татары, плен.
The article tells about the Tatar folk motifs in the fiction of Northern Volhynia.
Keywords: Northern Volhynia, motive, Volyn villages enemies, the Tatars and captivity.
Північна Волинь – дуже давній в історичному плані регіон. Тут відбувалися події
Київсько-Руської доби, часи формування Галицько-Волинської держави, ЛитовськоРуської доби, події XVIII, XI, XX століть. Волинські села називали люди відповідно до
того, який суспільний устрій існував у ту чи іншу епоху розвитку суспільства, які політичні події чи військові конфлікти спричинили появу назви.
Корінні волиняни змушені були захищати свої оселі від ворогів, самотужки вигадуючи для цього найрізноманітніші засоби й методи, що й було підставою для виникнення
дивних назв: Несвіч, Печихвости, Мстишин.
Волинська земля неодноразово зазнавала нападів завойовників: татар, турків, монголів, поляків, шведів, німців. Тут розгортались бої. Однак корінне населення не тільки
оборонялось, ай знайомилось із чужинцями, з їхніми звичаями, побутом. Топонімічна
проза цього регіону подала широку картину життя загарбників у Північній Волині. Вона
вивела узагальнений образ „іншої” людини.
Набіги татар на територію Північної Волині займають провідне місце серед мотивів
топонімічної прози. Ці ж події знайшли відображення і в історичній літературі. Перш
за все у Галицько-Волинському літописі, де повідомляється, що монголо-татари захопили Володимир, Галич та „інших городів багато, що нема їм числа” [1;59]. Користуючись матеріалами цього ж літопису, стикаємося з такими історичними фактами: після
відходу татар Данило з Васильком, які перебували на півночі Польщі, повернулися на
Волинь. Їх вразили картини татарської навали. Літописець сповіщає, що коли „Данило
прибув із братом до Берестія, і не змогли вони обидва вийти на поле через сморід од
безлічі вбитих” [1; 60,65]. Люди, яким вдалося уникнути смерті і полону, як зазначають
історики, ховались „по містах і пущах, бо ще весною 1242 року татари пустошили коло
Влодави і по озерах Світязьке, Пулемецьке, Луки, на схід від Влодави. Батий, виводячи
орди з Угорщини, послав богатирів Манмана і Балая, щоб знайти Данила, вони й спустошили Північну Волинь[21; 20]. Підтвердження цим історичним фактам знаходимо і у
Галицько-Волинському літописі: „А татари пустошили до города Володави і по озерах, і
вернулися, багато лиха натворивши”[1; 65]. Монголо-татарська доба залишила кривавий
слід в історії волинських сіл: «На місці зараннього села Вичавки раніше був пустир.
Коли на сусіднє село Любиння нападали татари, то людей зігнали в пустир і почали бити,
душити, ніби вичавлювати. Це місце після цього назвали Вичавками. Недалеко від місця
була річка Стир і дуже родюча земля, того там почали будувати хати і з часом з’явилось
село» (с. Вичавки Демидівського району Рівненської області) [16]. Давні волинські села
були розгромлені, розбиті кочівниками у часи нападів: «Село було зовсім розбите під
час монголо-татарського нападу. Але люди знали, що ця місцевість дуже вигідна для
проживання і заново почали поселятись на березі річки Залужної. Від слова начало і
пішла назва Надчиці» (с. Надчиці Млинівського району Рівненської області) [17] Татари
палили села, не залишаючи жодного живого місця на згарищі: «Горішнє – в людях називають Гулятин. Його спалили татари. Горішнє – бо горіло. Гулятин – бо голе» (с. Горішнє
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Горохівського району) [18]. Або ж, із переказу про походження іншого села дізнаємося,
що «Було колесь село над Бугом. Кули пришле татаре, спалели те сило гет чисто. Тилько
жар устався на тому місці. З того пушла і назва – Жджери чи Жджари. В нас кажут жар
і жер. Бу встали з жару. За савєтив сило назвали Заставне, бу за часив війни тутика й
стуяла дванадцята застава. Нею командував Лук’яненко. Звіці й назва» (с. Заставне Іваничівського району) [20].
Люди, стомлені нападами кочівників, ховалися в лісах, хащах і болотах: «Колись наше
село називалось Бендюги. Але коли був набіг монголо-татар, то все село було зруйноване.
Невеликий гурт людей сховався в очеретах. Тоді казали, що вони сушили свої голови. Звідти і пішла назва села – Сушголова» (с. Сушголова Горохівського району) [13]. Оселившись
у лісі, люди змушені були терпіти сусідство диких тварин, лише б втекти від жорстоких та
надокучливих ворогів. Постійні дошкуляння вовків не були для населення перешкодою у
спорудженні нових будівель. Вовки заважали татарам підступати близько до села: «Колись
давно татари напали на село. Жителі села, які залишилися живими, переселились ближче
до річки Калинівки. Тут, на лісових галявинах берега, почали будувати собі житло. Це робили для того, щоб захиститись від ворога. Для цього послужила річка і великі ліси. Тоді в
них водилося багато вовків. Чуючи людей, вони, голодні, підходили до житла і вили. Звідси
й назва – Вовковиї» (с. Вовковиї Демидівського району Рівненської області) [14].
Татари забирали людей у полон, палили села і хати: «Про то казали дуже давно
стариї люди, їх вже нима. Було то ше туді, як татари на нас нападали і забирали наших
людей у плен. А вуно ше туді так ни називалось. Були футори, туди прийшли тії татари.
Вуни палили хати, студоли, хапали людей, худобу. То люди начали тікати у ліс і всилятися там. То були забрані люде – брані. Того й місто те так зачали звати – Брані. То вже
теперішні люди гуворать Брани» (с. Брани Горохівського району) [15]. Із іншої версії
переказу про це ж село дізнаємося, що тут колись була битва: «Люди кажут, шо там, де
сило нині, то було сраженіє, місто брані» (с. Брани Горохівського району) [7]. Деколи
волиняни намагалися уникнути полону ціною власного життя: «Стариї люди казали,
шо татари налапали людий по селах і пригнали сюда. А то зимою було. То тутечки на
річці в льоді пробили ополонку і потопили багацько народа. Так і стали називати – Гірка Полонка» (с. Гірка Полонка Луцького району) [8].
Про те, що люди були змушені ховатися від ворогів і рятувати свої життя, дізнаємося із
переказу, записаного у селі Несвіч «Це було ще в давнину, за часи монголо-татарської навали. Коли в села набігали татари, люди втікали в болота, де не горіли костри. Люди боялись
світити свічки. І, навіть, коли не було нікого, вони боялися запалювати світло. З того часу
так і почали називати село Несвіч. Від слів «не світити» (с. Несвіч Луцького району) [9]. Волинські природні умови часто були єдиними помічниками у боротьбі проти татар, оскільки
болотяний ландшафт перешкоджає планам загарбників. Із іншої версії про це ж саме село
дізнаємося, що «Жили колись на вольних землях вольні люди. Жили в одній одкритій місцевості, але почала крепко часто наскакувати на ціх людей татарва. А найкрепше дошкуляв
хан Чарук, шо крепко допікав селу. Коб не покорятись, люди порішили тікати. Далеко тікти
не могли, бо забрали бидло і дітлахів, отаборились у хащах, де близько текла річка. Коб не
знали, де вони, то порішили, шоб коли стемніє, то скалок не світити, коб не виділи вороги.
То почали стоянку звати Несвіч, «не світи» (с. Несвіч Луцького району) [10].
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Місцем порятунку від ворога для населення Північної Волині були не лише непрохідні ліси й болота. Так, із однієї із версій про походження назви села Горохів дізнаємося
про те, що «Старі люде говорат, шо Горохів пішов від того, шо в ті часи, коли бушувале
татари, тутай буле велике гори і люде хувались за тії горе, шоби живими зостатись» (с.
Горохів Горохівського району) [11].
У текстах переказів вказується і на оборону сіл князівськими військами:
«То було давно. Кажуть, тута був великий гай. Ше колись, як навала була: монголи чи
татари за князя Володимера. То начиналось посля походу на татар. Посля походу там, де
посля було наше село, сіли оддихати чи на збори пуд велику березу. Там вони сиділи. Од
того походить наше село – березовими» (с. Березовичі Володимир-Волинського району)
[2]. У іншому переказі розповідається про те, що «В давні часи приходили на наші землі
татари. Нападали зненацька. В страшному бої билися князівська дружина і ворогі. Пуволі татари відступали до гори, де сидить бай. Як тут один з воїнів вистрилив у бая. Впав
на землю неживий бай. А татари пучали утикати. Ни удин ни минув гибилі. Зийшлися
люди з довколишніх сіл. Пухурунили бая на високуї горі. Путомлини йшли з гури люди і
пубачили диво: в тому місци, де найбільша січа була. Появилось джерельце. Звістка про
цілющу воду розийшлася по биригах Чурнугуски. Бувало, питалися в пудурожніх: «Куди
йдеш?» Їм відповідали: «Ду криниці, де баюва могила, або до Баєва. Ту так і стало сило
зватися – Баївом» (с. Баїв Луцького району) [3].
Деколи, втративши надію на порятунок, люди змушені були самі боронитись від нападів ворогів: «Ше кулись дуже давно на наші села часто нападали турки і люди, щоб
збурунитися від вуругів, брали биків і запалювали їм хвости. Бики туді бігли і дуже кричали. Тоє усе настрахало турків і вуни стали менше нападати. Через те і назвали так
сило – Печихвости» (с. Печихвости Горохівського району) [19]. Люди, не маючи зброї,
боронились тим, що у них було: «Кулись, як ше нападали татари, то люди не мали як боротися з ними. Брали сокири, граблі, лопати, заступи, але то ніц не помагало. Тоді почали
підпалювати бикам хвусти і їм дуже боліло. Вогонь пік і бики дуже розлючувались. Їх
тоді пускали на татарів і так тоді врятували наше село. Від тих пір наше село називають
Пичихвостами» (с. Печихвости горохівського району) [4]
Із переказів з татарськими мотивами дізнаємося і про героїчні вчинки простих людей:
«Разни люди кажут про село по-ризному. Годни кажут, шо воно так називаєця тому, шо
давнем-давно, ше за часив монголо-татар. У селі жев годен старей чоловік. І от коле нападале вороге, то старий запалив себе на вогнищі, щоб попередити людей про напасть. От
і стале люде казате, шо старей загорів» (с. Старий Загорів Локачинського району) [5].
У топонімічних переказах з татарськими мотивами досить часто вказується на те, що
татари, які не змогли взяти село через болотисті місця, змушені були «переносити» ціле
поселення на іншу місцевість: «Саме старіше село ни Хурохурин звалося, а якось наче.
Воно було кулись ни тута. А там-во, за курманами. А кругом були страшні булута. Як
прийшли сюда мунголи, ни могли вони нияк село взяти. Бо ни було як їм туда приступити
по болотах. Тилько зимою, як все пузамерзало, прийшли монголи в село. А начальник
їхній, Каракурин на його казали, приказав людям принести село з тих буліт. Туді ни будут
вони штири рокі дань платити. І прийшли тоді люди на це місце. А церкву не розбирали,
а цілою по льоду сунули. Як пирисунули церкву чи риз булото, то дальше підкладали під
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низ колоди і так сунули. Та церква аж до німців стояла, крепка така була, без цвяхів була
зробляна. Ото як перейшли люди на нове місце жити, стало село Каракурин називатися,
за тим монголом. А людям тутешнім якось тяжко Каракурин казати, то і назвали село
Хурохурин» (с. Хорохорин Луцького району) [6].
Серед способів номінації топонімічних переказів „татарських” мотивів домінують
такі тенденції:
За належністю до татарської національності (Баїв);
За предметом чи місцем, що стає засобом порятунку в період татарського нашестя
(Печихвости, Несвіч);
За місцем, де проходила якась битва чи побоїще (Брани, Вичавки);
Рідше знаходимо вживання антропоформул (Хорохорин);
За якимось неординарним героїчним вчинком (Старий Загорів).
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
ВСЕВОЛОДА СОЛОВЬЕВА И МИХАИЛА ВОЛКОНСКОГО
Розглянуто сприйняття особистості Імператора Павла в історичній прозі Всеволода Соловйова та князя Михайла Волконського. Проаналізовано спроба цих письменників створити художню апологію монархії в художній прозі і виправдати імператора Павла, не приховуючи негативних його особливостей особистості, перед історією і
нащадками. Виявлена специфіка рецепції особистості Государя в авантюрному підвид
історичної прози.
Ключові слова: історичний роман, XYIII століття, авантюрна проза, Російська
Імперія, справедливий правитель, государ Павло, апологія монархії, проблема ідеального монарха.
Рассмотрено восприятие личности Императора Павла в исторической прозе Всеволода
Соловьева и Михаила Волконского. Проанализирована попытка писателей создать художественную апологию монархии в художественной прозе и оправдать императора Павла, не
скрывая отрицательных черт его личности, перед историей и потомками. Выявлена специфика рецепции личности Государя в авантюрном подвиде исторической прозы.
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The article deals with the perception of the personality of the Emperor Paul in the
historical prose by Vsevolod Solovyov and Mikhail Volkonsky. The attempt of these writers to
create artistic apologia of the monarchy in fiction and justify the emperor Paul did not hide his
negative personality traits in history.
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Постановка проблемы. Поколения наших соотечественников смотрели на царствование императора Павла через призму картины Александра Бенуа «Парад при Павле I»
и повести Юрия Тынянова «Подпоручик Киже». Однако эти произведения дают нам не
портрет эпохи, а карикатуру на неё. Историография павловского правления, насчитывающая 200 лет, столь же сложна, как само царствование Павла I.. Уже в первые десятилетия
XIX в. складываются две противоположные – критическая и апологетическая – точки
зрения на личность императора. Одна точка зрения предложена в «Записке о древней
и новой России» Н.М. Карамзина, «Вольности» Пушкина, другая – в работах 1805 г.:
«Жизнь Павла императора и самодержца всероссийского» В. С. Кряжева и анонимном
издании «Жизнь, свойства и политические деяния императора Павла I…». Своеобразную оценку получает у писателей-монархистов Вс. С. Соловьёва (1849-1903) и князя М.
Н. Волконского (1860 – 1917) Государь Павел Первый. Трактовка образа Императора в их
творчестве становится и целью нашей работы
Изложение основного материала. Итак, Михаил Николаевич Волконский –
известный дореволюционный русский романист и драматург. Представитель древнего
княжеского рода, монархист, один из руководителей Союза русского народа, редактор
журнала «Нива» (1892-1894). В литературном мире стал широко известен благодаря своей пародии «Вампука, принцесса Африканская, образцовая во всех отношениях опера»
и исторической прозе. Внес свой вклад в развитие исторической тематики в массовой
литературе в России.
Всеволод Сергеевич Соловьев – популярнейший романист своего времени, критик,
издатель. Перу Всеволода Соловьёва принадлежат 14 исторических романов, в которых
он описал как политические деяния, так и личную жизнь представителей царствовавшей
в России династии Романовых, а также их сподвижников и фаворитов. Писатель, будучи искренним монархистом, в своих произведениях с любовью и симпатией создавал
образы русских и европейских коронованных особ. Одним из ярких образов подобного
рода стал образ Императора Павла Первого. Нельзя забывать и о том, что Всеволод
Соловьёв, благодаря авторитету и связям отца, получил практически неограниченный
доступ в крупнейшие архивохранилища страны. И не случайно многие его романы
основаны не только на первоклассной для своего времени исторической литературе, но
и на редчайших архивных материалах. Так, Вс. Соловьёв, благодаря авторитету своего
отца и собственным придворным связям, стал одним из первых, кто получил в научное
пользование частную переписку Павла 1. И именно ей, видимо, обязан во многом своим увлечением Государем, которое заметно в его произведениях. Вопреки традиционному мнению, несмотря на популярные в то время анекдоты про «сумасшедшего царя»
и отрицательное отношение современников к Павлу, писатель изображает императора
в светлых тонах, человеком благородным и высоко духовным, что, по-видимому, было
близко к реальности, т.к. до революции ставился вопрос о канонизации убиенного императора. При создании образа государя Соловьёв опирался и на обширную литературу
1860-х – начала 1880-х гг., значительно расширившую источниковую базу за счёт публикаций в журналах «Русский архив», «Русская старина». Вс. Соловьев в своих произведениях рисует картины «исторического прошлого на основе знания исторических фактов
(труды Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, публикации и в исторических журналах), син282

тезирует многие идеи, нашедшие отражение в произведениях Пушкина, Достоевского,
Л. Толстого, Салтыкова-Щедрина, и на их основе создает свою собственную картину
мира, в которую и вписывает судьбу реальных и вымышленных героев» [1, 5].
Образ Павла Первого присутствует произведениях Всеволода Соловьёва «Сергей
Горбатов», «Вольтерьянец», составляющих две первые части романа – пентологии «Хроника четырех поколений. Впервые император Павел предстает перед читателем в XXI
главе первой части «Маскарад» и автор дает следующее описание внешности героя: «Он
был далеко еще не стар, лет тридцати пяти, не больше; но на его выпуклом большом лбу
уже легли преждевременные морщины…. Одни только глаза, большие, синие и глубокие,
скрашивали это некрасивое лицо. Эти глаза были чрезвычайно выразительны, проницательны, и в тоже время что-то мечтательное, задумчивое и грустное в них светилось» [2,
120 ]. И тут же Соловьев обозначает определенную нервозность: «Он стоял неподвижно,
опершись одной рукой на шпагу, а другой перебирая пуговицы», когда Сергей Горбатов
некстати поклонился ему, Павел «слегка вздрогнул, будто приходя в себя», обидчивость
цесаревича – все это признаки некоторой болезненности.
В следующей главе «Нежданный друг» дается более подробная характеристика и
описываются впечатления, которые мог произвести Павел в общении с другими людьми:
«...приезжие из Петербурга рассказывают много прекрасных черт его характера, рассказывают про его благородство, его находчивость и остроумие. Говорят, он много работает,
всегда занят» [ 2, 124]. Несмотря на свое удаление от участия в правлении государством,
он относился к своей матери с глубочайшим почтением, хотя и имел полное право на
трон. И неудивительно, что юный Горбатов проникся к цесаревичу: «О, это, наверное,
великая, страдающая и непонятная душа!» – [2, 126] именно такая характеристика внутреннего мира героя прослеживается на протяжении обоих романов.
Павел прозорлив – ему снятся вещие сны, он часто полагается на свою интуицию, и
предчувствия его не обманывают. Так было с Францией, и с женитьбой великой княжны
Александры Павловны, и со смертью императрицы Екатерины. Но государь не суеверен
– он религиозен, набожен. Например, когда шведский король нанес оскорбление России,
он был единственным, кто не поддался отчаянию «Все было тихо. Императрица сидела
неподвижно, с лицом, будто окаменевшим, только грудь ее высоко и нервно поднималась. Великая княгиня тихо и горько плакала, закрыв лицо руками. Цесаревич стоял за
креслом матери – бледное, с трясущимися губами лицо его было страшно... Но вот он
сделал над собой усилие, провел рукою по лбу, будто отгоняя тяжелые мысли. Он опустил глаза, склонил голову. Он нашел в себе силы для молитвы, которая всегда подкрепляла его в трудные минуты...» [2, 528].
Всеволод Соловьев специально отмечает, что обстоятельства, при которых Павлу Петровичу приходилось жить уже в зрелом возрасте тоже оказали на него очень пагубное действие.
Наследник, лишенный законного престола, власти, влияния, которого никто не воспринимал
как будущего императора, а для некоторых людей он вообще являлся своего рода персоной
нон грата: мало кто не боялся быть замеченным в слишком близких отношениях с цесаревичем. Естественно, для многих было настоящим потрясением, когда оказалось, что Екатерина
Великая не вечна и что теперь судьба России в руках этого никому непонятного гатчинсокго
принца. Собственно непонятость – одна из причин неуспешности правления императора
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Павла. Именно с непониманием со стороны подчиненных и придворных он сталкивался
в большинстве своих начинаний: в начале самостоятельного правления Государя «его
недостатки преувеличивают, а добрые, лучшие его качества умаляют, не хотят даже замечать их» [3, 116]. Такие люди как Павел нуждаются в постоянной поддержке. В романах
Вс. Соловьева такую поддержку ему оказывали его жена, великая княгиня (а позже и
императрица) Мария Федоровна, и Екатерина Нелидова, близкий друг, играющий также роль своего рода психолога. Именно эти две женщины помогали Павлу бороться со
своей болезненностью и если полностью победить ее не было никакой возможности, то
ослабить оказываемое ею действие им вполне удавалось, хотя и не всегда. Именно Мария
Федоровна с Нелидовой избавляли государя от иногда неверных решений и ошибок.
В своих романах Вс. Соловьев описывает императора Павла больше как частную личность, нежели как историческую фигуру, хотя и не оставляет совсем его деятельность без
исторической оценки, так как связь между личностью монарха и жизнью империи более
чем очевидна. Еще будучи цесаревичем, Павел изображается практически полностью лишенным власти и влияния, поэтому в романе «Сергей Горбатов» и в первой части «Вольтерьянца» и речи быть не может о каком-либо историческом анализе его деятельности.
Но, когда по сюжету Павел становиться императором, автор не один раз оценивает его как
правителя. Стоит отметить, что эта оценка хотя и положительная, но не однозначная, как
собственно и сама личность императора. Павел пытается решить многие проблемы, в том
числе и нравственную распущенность людей того времени. Он хочет показать своим личным примером, как нужно жить и трудиться. По своей рыцарской донкихотской натуре,
он борется за общее благо и ставит идеал справедливости выше всего: «Да, все боялись
императора, а он хотел именно одного, чтобы его его не боялись порядочные люди, чтобы
его боялись только негодяи и изменники. Император уже сам начал замечать это производимое им впечатление, и ничто так не мучило его, ничто так не раздражало, как этот бессмысленный страх» [3, 84]. И опять он сталкивается с непониманием, и это делает его еще
несчастнее, еще сильнее дает почувствовать, как он одинок.
Соловьев не оставляет без внимание и отношение простого народа к императору. Особенно ясно это отношение показано в лице карлика Моськи: «...в низших классах, среди
которых он, главным образом, вращался, и в большом доме Горбатова, и во время своих
ежедневных прогулок по городу, он слышал пока только одобрение поступков нового
императора. О нем передавались многие анекдоты, иногда основанные на действительном случае, иногда выдуманные неизвестно кем, прошедшие целый ряд всевозможных
вариантов. Из этих анекдотов и рассказов вырастал своеобразные образ гонителя всякой
неправды, всякого зла, любителя прямоты и правды, образ, милый русскому народу» [3,
141]. Простым людям нужен был герой-заступник и Павел сумел им стать.
Кем же был император Павел на самом деле? Всеволод Соловьев изображает его как одинокого страдальца и непонятого мечтателя, который только и заботился, что о благе России и
который так и не смог реализовать все свои возможности из-за болезненной натуры, сложившейся в очень печальных обстоятельствах, которые преследовали его всю жизнь.
Литературное творчество М. Н. Волконсокго находится на более низком художественном уровне, чем творчество Вс. С. Соловьева. Но, тем не менее, то, как два писателя, смотрят на такую историческую личность, как император Павел, представляется достаточно
интересным и достойным подробного рассмотрения. Первое произведение, с которого
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начнем исследование – «Мальтийская цепь». Это типичный авантюрно-приключенческий
роман в духи Дюма, в наличие имеется: главный герой – гроза сарацинских пиратов,
рыцарь-мореход, виртуозно владеющий клинком и искусством мореплавания; разумеется,
помощник, который хочет подкопаться под него; любовная интрига с соперником; еще несколько злодеев и парочка тайных орденов, конкурирующих между собой, мотивы одного
из которых так и остаются непонятны до конца произведения. Все это переплетено в один
небольшой роман из трех частей и эпилога. Казалось бы, при чем здесь император Павел?
Дело в том, что действие второй и третьей частей полностью проходит в Российской Империи конца правления Екатерины Великой и начала правления Павла.
Цесаревич Павел в «Мальтийской цепи», в отличие от романов Вс. Соловьева, полностью второстепенный персонаж. Впервые мы встречаем его опять же на балу, где он изображается, как «опасный человек», от которого лучше держаться подальше: «Цесаревич,
несмотря на окружавшую его толпу, был один среди этого многолюдства. Все старались
не попасться ему на глаза, и если приближались к нему, то так, чтобы этого «не увидали,
не заметили» и чтобы «беды не вышло». Павел Петрович давно привык к такому своему
положению и всегда в многолюдных собраниях удалялся куда-нибудь, чтобы ему не мешали, и, облокотясь, как вот теперь облокотился, смотрел пред собою блестящими, широко открытыми глазами». [4, 217]. В следующей главе М. Н. Волконский изображает его
как любителя и знатока истории рыцарских орденов: «Еще в детстве Павел Петрович с
жадностью читал занимательные истории и похождения из жизни мальтийских рыцарей.
Впоследствии он ближе познакомился с историею ордена и навсегда сохранил лестное
мнение об этом учреждении. Орден всегда составлял предмет, особенно интересный для
Павла Петровича. Он изучил его устав, в его библиотеке были собраны все сочинения,
касавшиеся мальтийских рыцарей, и уже в 1776 году он построил инвалидный дом на
Каменном острове, в честь своего любимого ордена» [4, 218]. Понятно откуда такой интерес к рыцарству – оно близко Павлу по духу, в душе он сам рыцарь. И отчасти по
этой причине между главным героем, графом Литтой, и цесаревичем отношения начинают носить дружеский и может быть даже братских характер: «Искренность, простота
и глубокое участие, звучавшие в этих словах, показали графу, что цесаревич видит, что
у него есть тяжелое, безысходное горе на душе. Так мог говорить только человек, сам
испытавший многое, и Литта, всегда относившийся с особенным чувством умиления
к «гатчинскому затворнику», как называли цесаревича при дворе, почувствовал теперь
еще больше почтительной приязни и доверия к нему» [4, 261].
Как и в романе «Вольтерьянец» Вс. Соловьева, цесаревич в «Мальтийской цепи»
выступает также в роли «доброго волшебника», который берется устроить счастливую
семейную жизнь главному герою с его возлюбленной Екатериной Скавронской. М. Н.
Волконский представил Павла как сугубо положительного персонажа. Интересно, что в
эпилоге ни слова не написано о смерти государя, что, впрочем, вполне естественно – все
по закону жанра: злодеи наказаны, герои торжествуют.
«Гамлет XIII века» – маленький исторический роман, в котором описывается семейная
трагедия Дениса Ивановича Радовича. Действие происходит во времена правления императора Павла Петровича. Главный герой – тридцатичетырехлетний Денис Иванович – не
просто поддерживает и понимает государя, но он с ним по-настоящему близок в своей
трагедии. Это становится особенно ясно после их беседы. Тогда Павел советует Денису
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Ивановичу не пытаться узнать о причастности матери к гибели отца. Государь научает
его терпеть и стараться принимать свою мать такой, какой он ее любил, также распоряжается о его переводе в Петербург. В конце романа герой узнает, что его мать не была
причастна к смерти отца.
Выводы. Изучив образ императора Павла можно заключить, что оба писателя изобразили его в исключительно положительном ключе, хотя местами и как сложного персонажа, несмотря на популярные в то время анекдоты про «сумасшедшего царя» и известные всем отношения современников к Государю. Наиболее полно этот персонаж был
раскрыт в романе Вс. Соловьева «Вольтерьянец». И если у М. Н. Волконского он является второстепенным, то у Соловьева он занимает центральное место и заслоняет собой
даже главного героя, Сергея Горбатова – так богато и живо его изобразил и глубоко понял
Вс. С. Соловьев. И если император Павел и нуждался в реабилитации в глазах потомков,
лучшей книги нельзя было бы и придумать.
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ИСТОРИЯ О ВОЙНЕ КРЕЗА И КИРА
КАК ПОВЕСТВОВАНИЕ О СМЕРТИ ПРАВИТЕЛЯ

Стаття присвячена дослідженню жанрово-стилістичної природи оповідання про
Креза і Кіра з Літопису Георгія Монаха, слов'янського переведення Хроніки Георгія
Амартола. В результаті композиційно-стилістичного дослідження оповідання про Креза і Кіра і зіставлення його з оригінальною староруською Оповіддю про убієнії Ярополка Святославіча автор статті приходить до висновку про близькість оповідання з
Літопису до жанрів оповіді і розповіді про княжу смерть із староруського літопису.
Ключові слова: жанр, розповідь, оповідь, хроніка, літопис, композиція
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Статья посвящена исследованию жанрово-стилистической природы повествования о
Крезе и Кире из Временника Георгия Монаха, славянского перевода Хроники Георгия Амартола. В результате композиционно-стилистического исследования повествования о Крезе
и Кире и сопоставления его с оригинальным древнерусским Сказанием о убиении Ярополка
Святославича автор статьи приходит к выводу о близости повествования из Временника к
жанрам сказания и рассказа о княжеской смерти из древнерусской летописи.
Ключевые слова: жанр, рассказ, сказание, хроника, летопись, композиция
The paper is devoted to analyzing the form and style of the story about Croesus and Cyrus
from Vremennic by George Amartol. The author of the article comes to conclusion that this
story belongs to a form of legend or tale of the prince`s death as a result of the analysis of the
poetics of the story about Croesus and Cyrus and as a result of the comparison of this text and
the original old-Russian Legend about Jaropolck`s murder.
Key words: form, tale, legend, chronicle, letopis, composition
Предметом исследования в данной статье стало повествование о вражде Креза и Кира,
читающееся во Временнике Георгия Монаха. Жанровую принадлежность подобных повествований О.В. Творогов определяет как «легендарно-исторические рассказы» и соотносит
их с «летописными рассказами» [1: 115–116]. Л.И. Щеголева, детально проанализировав
византийский оригинал соответствующего повествования, доказала, что повествование о
Кире и Крезе «содержит устойчивые признаки сюжетной организации» [2: 140]. Наша задача – представить соответствующий текст как сочинение о смерти злодея-язычника, выбравшего неправый путь. Мы попытаемся доказать близость этого повествования из переводного Временника таким древнерусским летописным жанрам, как сказание и рассказ о
княжеской смерти. В частности, мы проведем сопоставительный анализ повествования о
Кире и Крезе и летописного Сказания о убиении Ярополка Святославича.
Система персонажей повествования о Крезе и Кире организована антитетично и симметрично: пара врагов – Крез и Кир, пара «предсказателей» – пророк Даниил и жрец,
вельможи Кира – послы Креза. В рассказе две сюжетные линии. Одна линия – история
Креза, лидийского царя, выбравшего путь захватчика. Желая подчинить себе «окрестныя
грады… и дальнихъ княжья» [3: 124], он угрожает войной персидскому царю Киру. Повествователь указывает на причину, побудившую Креза развязать войну: Крез «разгордевся» [там же]. «На этой черте… Креза основана завязка и все действие» произведения
[2: 80]. Завершает историю казненного Креза, образуя композиционное кольцо, мораль:
«и себе и своя си погоуби за многоую несытость» [3: 126]. Таким образом, повествователь акцентирует, что алчность – тот порок, за который наказан Крез.
Крез спациален как захватчик: его действия и в начальной, и финальной, батальной,
сценах связаны с его «перемещением», о чем мы скажем ниже. Зато статичен Крез в
сцене с волхвом. Крез посылает своих людей к пифии, чтоб узнать, одержит ли он над
Киром победу. Диалога и вообще кого-либо контакта Креза с волхвом нет. Они не видят
друг друга. Получить предсказание от пифии Крез может только через жреца: «Перейдя
реку Галис, Крез великую державу разрушит» [там же: 125]. Так, идя по неправому пути,
Крез заблуждается, растолковывая это двусмысленное предсказание. Перейдя реку Галис, он разрушил царство, но свое же.
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Вторая сюжетная линия – история Кира. Он также совершает свой путь, но противоположный пути Креза. И этот путь оказывается верным. Однако находит Кир его не сразу.
Крез угрожает Киру войной. И, устрашившись («зело оустрашився» [там же: 124]), Кир
решает бежать в Индийские страны. Глагол «бежати» [там же] – единственный глагол с
семантикой перемещения, который характеризует Кира. И это перемещение от Креза.
Из последующих событий рассказа мы узнаем, что это решение стало бы ошибкой. От
ошибки Кира предостерегает жена, которая, по сути, выступает посредником между Киром и пророком Даниилом: она направляет его за советом к Даниилу. Следование совету
жены – это первый шаг на пути Кира к истине (кстати, жена Кира – единственный персонаж рассказа, не имеющий пары). Эта частная ситуация имеет библейский, а значит
универсальный, прообраз: пятая глава Книги пророка Даниила рассказывает о царе Валтасаре, о письменах на стене царского чертога, которые никто не мог разгадать, кроме
Даниила. За советом к Даниилу Вальтасара направляет именно его жена (Дан.5:10–12).
Все это, видимо, и позволяет повествователю сделать следующее обобщение сразу после
диалога Кира с женой о Данииле: «в бедах жены поспешны соуть на моужьскыя съветы
и къ богу прибегание искрьнее прикасатися и скоро» [там же: 125].
Следующим шагом Кира на пути к истине станет прямое общение Кира с Даниилом,
который сам приходит к царю и от которого царь узнает о библейской предопределенности своего пути: Даниил произносит Киру пророчество Исайи (Ис.: 45.1, 13) о том, что
Кир «крепость цареву… разрушит и … людей пленных возвратит» [там же], т.е. отпустит
сынов Израилевых из своей земли. Напомним, что Крез и пифия, так сказать, дистанцированы. Кроме того, получив предсказание от волхва, Крез не произносит ни единого
слова. Иное в истории о Кире: во-первых, он «припаде на ногоу Данилоу и поклонися
емоу» [там же], а во-вторых, он произносит небольшой монолог: «Живъ Господь бог
твой азъ испущу Израиля от моея земли да слоужатъ богу своему въ Иерусалиме» [там
же: 126]. Преклоненная фигура Кира, следующего Божьей воле и говорящего об этом,
противопоставлена язычнику Крезу, которого своеволие и алчность побуждают к неправому действию. Этот контраст усиливается тем, что Даниил во Временнике изображен
нищим: пророк «в нищете пребывает» [там же: 125]. (Мотива нищеты Даниила, между
прочим, нет в византийском оригинале [2: 141].) Путь Кира, иными словами, – это путь
к истине, который он выбрал, не поддавшись искушению гневом и страхом и не «бежав»
в Индийские страны. Символичным, безусловно, является то, что Даниил прибывает к
Киру именно из Индийской страны.
История «взаимоотношений» царей с «чудесным» – Крез и пифия, Кир и Даниил –
представляют собой относительно самостоятельную историю, помещенную повествователем в композиционный в центр рассказа о войне между царями и ретардирующую повествование о войне. Непосредственно о войне посвящены рамочные компоненты рассказа,
к анализу которых мы переходим.
Главный герой финальной батальной сцены – Кир. Эта сцена наполнена синонимичными или контекстно синонимичными глаголами и глагольными формами, характеризующими его действия в отношении Креза: «вооружився», «ополчися», «повеси», «отвел»,
«[смерти] преда» [3: 126] и т.д. И среди них только один глагол с семантикой перемещения: «изыде» [там же] и, видимо, в значении «идти войной»: «изыде и ополчися на
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Креза». А вооружился Кир не только буквально, но и метафорически, праведным пророчеством. Интересно, что Крез, в этой сцене выступающий объектом действий Кира,
настойчиво продолжает «перемещаться», на что мы указывали в начальной части статьи.
Крез – отрицательный герой рассказа. Его образ создается теми же средствами, которыми позже будут пользоваться древнерусские летописцы в разных типах повествований
о княжеской смерти: отрицательные герои всегда спациальны, они буквально «перемещаются» в отличие от «статичных» положительных героев. Так, в постоянном движении
Святополк Окаянный и его слуги, убийцы Игоря Ольговича и Андрея Боголюбского [4:
134–136]. Отрицательные герои вообще физически активны. (Во Временнике Георгия
Монаха первые братоубийцы – Каин и Ромул – являются основателями первых городов).
Вот и Крез как в начальной, так и в финальной сценах рассказа «изыде на Кира», «приеде
Алию», «съступивъ с Кюром» [3: 126] и пр.
Таким образом, при всей относительной физической статике Кир динамичен в мировоззренческом отношении: его первая психологическая реакция – вызванный ультиматумом Креза страх, который сменяется смирением перед Божьей волей и воинским воодушевлением. Физически динамичный Крез, напротив, остается душевно статичным, что
артикулирует повествователь, замыкая повествование о Крезе в композиционное кольцо
из упоминания о его грехах: гордыне и алчности. Метафорический путь Кира – это путь
к истине. Метафорический путь Креза – это путь к заблуждению. Это воплощено в характере пророчеств – языческого и библейского, двусмысленного и однозначного.
О «русской тональности», которая пронизывает этот рассказ, пишет Л.И. Щеголева.
Свободный характер перевода этой истории («В ХГА Крез покорил себе окрестные и дальние землевладения… Во Врем он покорил окрестные города и дальние княжества. Вставлено слово «города». В словосочетании «покорил окрестные города и дальние страны»
проглядывается ситуация, напоминающая домонгольскую Русь: сильный удельный князь
сначала покоряет окрестные города, затем идет войной на другие княжества» [2: 139]) свидетельствует о представлении древнерусским переводчиком византийской ситуации как
«близкой и понятной» [там же]. Мы же хотим обратить внимание на существование в русской летописи повествования, близкого к рассказу о Кире и крезе по тематике и по структуре системы персонажей, на Сказание о убиении Ярополка Святославича.
Напомним, что система персонажей в переводном тексте такова: пара враждующих
правителей, пара предсказателей и жена – советчица Кира. Вспомним древнерусское сказание о убиении Владимиром Ярополка Святославича (статья в Повести временных лет
по 980 годом). В тексте две пары персонажей: двое враждующих князей, Владимир и
Ярополк, и двое слуг Ярополка, Блуд и Варяжко. Слуги Ярополка представляют собой
антитетичную пару: Блуд предает князя, вступая в сговор с Владимиром, Варяжко, напротив, пытается его спасти. Как и Крез, прислушавшийся к волхву и погибший, Владимир
прислушивается к Блуду и убивает своего брата. Однако если Крезу повествователь выносит однозначную отрицательную оценку, то Владимир никакой оценки не получает:
во-первых, главным героем повествования оказывается Блуд, а во-вторых, несмотря на
обилие в тексте библейских цитат и аллюзий, создающих христианский контекст, и князья, и их слуги мыслятся вне христианской парадигмы, потому что еще не произошло крещения Руси. В переводном же тексте одним из действующих лиц выступает библейский
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пророк. И вся история рассматривается в библейском смысле: противостояние истинного
и ложного. А древнерусский текст изображает события в русской истории, не знающей
Библии. Между тем, оригинальный и переводной тексты объединены попарным противостоянием героев. А кроме того, ролью греха, которым движимы герои-захватчики – Крез
и Владимир. Крезом, как мы замечали выше, руководит гордыня. Владимиром – Блуд.
Именно его, не князя, обвиняет повествователь в убийстве Ярополка. Не давая эксплицитных характеристик ни Владимиру, ни Ярополку, повествователь, между тем, характеризует Святополка, сына Владимира и его жены, бывшей жены Ярополка, эпитетом
«злой». Приведем финальный фрагмент сказания: «Володимиръ же залеже жену братьню
Грекиню и бе непраздна от нея же роди Святополка от греховнаго бо корени злыи плодъ
бываеть понеже была бе матери его чернецею Володимиръ залеже ю не по браку прелюбодеичищь бысть оубо темь же и отець его не любяше бе бо от двою отцю от Ярополка и
от Володимира» [5: 66]. Повествователь сам указывает причины, по которым «от греховнаго бо корени злыи плодъ бываеть». Итак, мать Святополка была монахиней, а «Володимиръ залеже ю не по браку». Повествователь, называя Владимира «прелюбодеичищь»,
обвиняет его, еще язычника, в распутстве, то есть в блуде. Важно, что Святополк, «злой
плод», станет убийцей Бориса и Глеба, первых русских святых, принявших смерть во имя
Христа и подобно Ему: «Ситуация убиения становится отголоском и повторением библейских архетипов» [6: 123]. Таким образом, «русская история начинается с трагедии – и
вместе с тем с искупительной жертвы» [7: 44].
Повествование о войне Креза и Кира, действительно, может рассматриваться как
рассказ или сказание о смерти злодея-правителя. Образ Креза создается способами,
которыми в древнерусской литературе создаются образы неблагочестивых князей в соответствующих жанрах. Нам представляется, что предпочтительнее считать этот текст
находящимся между жанрами сказания и рассказа, потому как система координат, в которой работает повествователь, – библейско-христианская, однако герои произведения
христианства не знают. В оригинальной древнерусской литературе также встречаются
произведения, жанровую природу которых однозначно определить нельзя. К таким текстам относится и рассмотренное у нас повествование о смерти Ярополка Святославича, занимающее положение между сказанием и рассказом. Создавая образы Ярополка,
Владимира или слуг, повествователь обильно цитирует Библию, однако действие в повести происходит в дохристианской Руси. Между переводным повествованием о Крезе
и оригинальным сказанием о Ярополке есть и структурные параллели. Во-первых, симметричными оказываются системы персонажей, образованные попарно противопоставленными героями. Во-вторых, ключевая сюжетная и структурная роль отведена категории «грех» (эта категория композиционно маркирована во Временнике и семантически
акцентирована в летописи).
На первый взгляд, результаты противостояний героев из переводного и оригинального текстов противоположны: жертва сначала, Кир становится победителем в финале, духовное и военное поражение терпит инициатор конфликта. В истории о Ярополке
и Владимире жертва вероломства своих слуги и брата погибает. Но, подобно тому как
угроза Креза приводит Кира к библейским смыслам, провокация Блуда заложит основу
для «библейской» истории Руси: следствием похода Владимира на брата стало рождение
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Святополка Окаянного. А он убьет своих братьев Бориса и Глеба, в результате этого
ставших первыми русским святыми, и начавших, таким образом, христианскую историю
Руси с искупительной жертвы, подобно тому как искупительная жертва Христа открыла
всеобщую историю христианства.
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ЖАНРОВІ АСПЕКТИ РОМАНУ ДЖ. К. РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТТЕР»
Стаття становить спробу аналізу жанрових особливостей творів про «Гаррі Поттера» Дж. К. Роулінг. Окреслено характерні риси фентезі та чарівної казки, які є ключовими у проблемі визначення жанрових особливостей поттеріани.
Ключові слова: жанр, фентезі, чарівна казка, хронотоп, система персонажів, сюжет.
Статья представляет попытку анализа жанровых особенностей произведений о
«Гарри Поттере» Дж. К. Роулинг. Намечены характерные черты фэнтези и волшебной
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сказки, которые являются ключевыми в проблеме определения жанровых особенностей
поттерианы.
Ключевые слова: жанр, фэнтези, волшебная сказка, хронотоп, система персонажей, сюжет.
This article is devoted to the analysis of genre characteristics of «Harry Potter» by
J. K. Rowling. The characteristics of fantasy and fairy tales, which are the main ones in determining the issue of genre features, are outlined.
Key words: genre, fantasy, fairy tale, chronos, system of characters, plot.
Бестселер Дж. К. Роулінг все більше привертає увагу критиків, літературознавців, лінгвістів. Епопея про Гаррі Поттера стає новим та цікавим об’єктом для досліджень. Проте існує низка проблем, які виникають перед ученими в процесі аналізу твору. Однією із таких є
проблема інтерпретації жанрової специфіки. У поглядах дослідників з цього приводу спостерігаємо розбіжності. На думку одних учених (Ян Шенкман, Сергій Чайкін, Ольга Брилева, М. В. Бережна), поттеріана належить до жанру фентезі (далі Ф). Інші дослідники
(О. С. Солодова, Шіра Волоскі, Н. О. Грачева) трактують жанр як авторську чарівну казку з
елементами фольклорної казки, архаїчного міфу, детективного та психологічного романів.
Неоднозначність у поглядах дослідників пояснюється різними підходами до опису
самого поняття «жанр». Як усталений тип художньої творчості, він має свої властивості.
У його тлумаченні літературознавці враховують різні чинники (сюжетно-композиційна
структура, хронотоп, система образів, персонажів, пафос). Підсистема «твір – читач» є
змінною (читацька суб’єктивність виявляється в різних поглядах на один і той самий
твір). Відповідно, дослідники визначають питання жанрової приналежності твору залежно від вибору ними жанрових домінант.
Мета статті – з’ясувати жанрові особливості твору «Гаррі Поттер» Дж. К. Роулінг.
Для визначення жанрової специфіки творів письменниці важливо з’ясувати підходи,
які використовуються для опису поняття «жанр».
Термін «жанр» у сучасному літературознавстві інтерпретується по-різному. Він позначає родові та видові особливості художньої творчості. Таке широке трактування криється в етимології слова (від франц. genre – рід, вид). Жанр розглядають і як «історично сформовані типи художніх творів» [1: 69], і як «технічно усталений тип художньої
творчості, який визначається своєрідністю зображення. Його дефініція здійснюється на
підставі різних чинників. Їх, зважаючи на родовий статус епіки, лірики та драми, розмежовують за характерними для них естетичними якостями наративного, трагічного,
комічного. При з’ясуванні жанру враховують обсяг, структуру твору, тематичний зріз,
образність, композиційно-архітектонічну структуру» [2: 364-365]. Як стверджує Марко Павлишин, «у сучасному літературознавстві категорія жанру гнучка і не обмежена
традиційними поняттями про три ряди (епічний, ліричний, драматичний) та їхні підкатегорії» [3: 63]. Б. І. Ярхо, у свою чергу, вважає, що жанрові ознаки поділяються на головні
(«ті, що присутні в творах цього жанру, і комбінація їх необхідна та достатня для того,
щоб відрізнити жанр від інших») та другорядні («є перемінними, які можна з’ясувати
лише статистичними методами») [4, 200]. Справді, жанр є мінливою категорією, яка залежить від культурно-історичних умов і єдиної його класифікації не існує.
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М. М. Бахтін стверджує, що хронотоп, система персонажів та сюжет несуть у собі
суттєві жанрові ознаки. Тому у виборі основних текстових параметрів аналізу жанру
опиратимемось на теоретико-літературні дослідження Михайла Бахтіна.
Проблема жанрових особливостей обраного нами тексту потребує також з’ясування
рис фентезі (далі Ф). Загалом питання теорії Ф залишається одним із найважливіших у
сучасному літературознавстві.
Сам термін виник у 20-30-ті рр. ХХ ст. в англомовній літературі, хоча жанр сформувався у 60-ті рр. ХХ ст. Першим представником вважається Р. І. Говард. Найбільш яскраво він втілився у творах письменників Дж. Р. Р. Толкіена, К. Льюїса, Урсули Ле Гуїн.
Дж. Р. Р. Толкіен у праці «Про чарівні історії» окреслив Ф як «певну конструкцію «вторинного світу», відмінну від початкового світу повсякденного досвіду, мистецька репрезентація якого тяжіє до реалізму. На противагу, вторинний світ фантазії будує власні закони
та правила» [5: 188]. Це світ, який позбавлений звичної топоніміки та хронотопу, не просто
заманює читачів, але й змушує повірити у можливість та реальність його існування.
Оксфордський словник літературних термінів подає таке тлумачення: «Фентезі – загальний термін для означення художнього твору, який не призначений для реалістичної
репрезентації знайомого світу. Ця категорія включає декілька літературних жанрів (чарівну казку, наукову фантастику, легенду, лицарський роман), описуючи вигадані світи,
у яких діє магічна сила» [6: 125-126]. Також Ф трактується дослідниками як «різновид
літератури, який характеризується надприродними чи вигаданими подіями. Широка категорія, яка включає наукову фантастику, казку, лицарський роман» [7: 88].
Твори Ф, читаємо у «Словнику сучасних термінів», «створюють власний чітко організований світ, де комбінація реального та надприродного створює світ із ширшими
можливостями, на відміну від звичайного, реального, який може зображуватись окремо»
[8: 88]. Таким чином, перед творами ставиться завдання створення зовсім іншого світу
мрій, пригод у далекому минулому чи майбутньому.
Н. В. Ситник у монографії «Художній світ Дж. Р. Р. Толкіена: архетип і структура»
пише, що «тексти жанру Ф – це більшою мірою історії про Чарівну країну, а не про
людей, що потрапили туди. У творах Толкіена образ Чарівної країни стає жанроутворюючим фактором» [9: 17].
Вибірка дефініцій засвідчує, що до цих пір немає чіткого визначення цього жанру.
Проте можна виділити такі його особливості:
• часопростір: позаісторичний, можливе використання середньовічного антуражу.
Вторинний світ, вималюваний автором, позбавлений звичної топоніміки, причинної
обумовленості подій.
• система персонажів: у творах такого зразка мають місце міфологічні створіння
(гноми, ельфи, дракони, тролі, кентаври, русалки, фенікси, відьми, велетні, вовкулаки,
тролі, гобліни), цілі вигадані раси із власною історією, мовою (орки, вагри, кребайни,
асфалот, карк – істоти, які населяють літературні світи Толкіена). Як правило, самотній
герой приречений здійснювати квест у власній душі, у пошуках ідентичності, гармонії.
Він стикається з різноманітними надприродними істотами і явищами. Найголовнішими
якостями людини є честь і мужність.
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• сюжет: описуються вигадані чи надприродні події. Автор створює власну історію,
фіктивну міфологію, географію. В основі сюжету – протистояння сил Добра і Зла, Світла
і Темряви. Інколи межа між цими архетипними категоріями стирається.
Якщо порівняти тексти про Гаррі Поттера із виділеними нами особливостями Ф, то
можна виявити певні розбіжності:
• часопростір: у творах відсутній сам опис чарівної країни, її історії, жителів, а для
Ф образ фантастичної країни є важливим жанроутворюючим фактором. Подаються лише
окремі описи школи магії Гогвортс і селища Гогсмід, яке є «єдиним селищем в Англії, де
немає жодного магла…» [10: 72]: «Вузенька стежка раптово вивела їх на берег широкого
чорного озера. На тому боці озера на верхівці високої гори здіймався, виблискуючи на тлі
зоряного неба, великий замок з численними вежами й башточками» [11: 115]. Сам замок
зачаклований і звичайні люди, дивлячись на нього, бачать небезпечні руїни. Таким чином,
топос чарівного світу поттеріани обмежується локацією реального і про існування його
здогадуються люди ще з прадавніх часів: «Далекі від магії люди (більше відомі як магли)
за часів середньовіччя боялися магії і не розумілися на ній. Випадки, коли вони ловили й
спалювали справжню відьму чи чаклуна, були украй рідкісні й не мали жодних серйозних
наслідків…. » [10: 7]. Окрім цього, новий світ, у який попадає герой, більше нагадує наш
реальний, ніж чарівний. Устрій та порядки схожі з нашим, діють ринкові відносити, реклама
(«На рекламному плакаті над ними висів надпис: «Казани – Всіх розмірів – Мідні, Латунні,
Олов’яні, Срібні – Самомішалки – Розкладні»» [11: 74]), функціонують навчальні заклади,
магазини («З темної крамнички під вивіскою «Совиний Торговельгий Центр Айлопс –
Сичі, Сипухи, Сірі, Бурі й Білі Полярні»; «Ця остання крамничка була тісна й занедбана.
Облуплені золоті літери над дверима проголошували «Олівандер. Виготовляємо чарівні
палички з 382 року до н. е.»» [11: 86]), книгарні («Вони купили Гаррі шкільні підручники у
книгарні «Флоріш і Блотс» [11, 84]), міністерства ( – А що, існує міністерство Магії? – не
зміг не запитати Гаррі. – А запевно, – відказав Гегрід. – А що робить Міністерство магії?
– Ну, передусім намагається приховати від маглів, що в країні є досі відьми та чаклуни»
[11: 68]), банки: « «Грінготс» – це банк для чарівників…Ним керують гобліни».
Чарівний світ, як і реальний, не є ідеальним. У ньому панує несправедливість. Приміром, підневільне становище ельфів та гоблінів: «Інші ельфи побачать, як прекрасно
бути вільними, і незабаром до них дійде, що і вони хочуть волі!, – сказала Герміона»
[12: 351]. Тут друкуються періодичні видання («Щоденний віщун»), проводяться розваги (чемпіонати з квідичу, учні Гогвортсу читають комікси «Пригоди Матріна Мігса,
навіженого магла», «Відьомський тижневик»), відзначають свята (Гелловін, Різдво, день
св. Валентина: «…ялинки, густі гірлянди, омела, зачарований сніг… Дамблдор з усіма
разом наспівував кілька своїх улюблених колядок» [13: 219]; «Уранці напередодні свята
Гелловін їх розбудив солодкий запах печеного гарбуза…» [11: 174]. Серед маглів (люди,
котрі цураються чарів) є такі, що знають про існування магії, та різних дивацтв, проте воліють не згадувати про це: «…батьки тільки їй годили, хухали на свою Ліліньку,
пишалися, що в родині є відьма!» [11: 57]. Переплетення реального та фантастичного,
своєрідне викривлення дійсності надає загадкового колориту канві тексту.
У фантастичних елементах зовсім не важко побачити відображення реальності.
Присутня своя фізична географія: «Телефонували глядачі з далеких міст, як Кент,
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Данді, й повідомляли, що замість обіцяного вчора дощу вони спостерігали потоки
падучих зірок… Зорепади над Британією….» [11: 10]; «Спілка Сприяння Ельфам –
Чорноробам Англії» [13, 206]; «Якось у липні тітка Петунія повезла Дадлі до Лондона, щоб купити йому шкільну форму…» [11: 36]. Читачам не важко здогадатися, що
Хогвордс розташований у Англії, неподалік Лондона, проте чари приховують його
від очей маглів, а родина Дурслів проживає на вулиці Прівіт – Драйв. Наявні типові
для певного етносу імена та прізвища: Дадлі, Лілі, Джейм, Нік, Том, Макгонегел.
Також приблизно відомий час подій: «…чи не найбільший чарівник нашого час, що
надто вже уславився своєю перемогою 1945 року над чорним чаклуном Гріндельвальдом…» [11: 106].
• сюжет: у творах Ф зображення життя цілого народу переважає над описом історії
окремої особистості. У творах Дж. К. Роулінг – навпаки, мова йде не стільки про життя
у чарівній країні, її мешканців, скільки про героя, його перебування у школі магії,
небезпечні пригоди, боротьбу із кривдником та вбивцею батьків. Немає передчуття кінця
світу фантастичних істот і початку ери людей.
• система персонажів: головний герой, Гаррі, лише частково здійснює свій квест,
адже він не перебуває у пошуках власної ідентичності, а виконує пророцтво: «Він має
стати знаменитим, легендарним…» [11: 17]. Поруч із відсутньою історією чарівної
країни, немає змалювання різноманітних рас, опису їх історії та мови. Присутні
лише окремі міфологічні створіння (єдиноріг, фенікс, кентавр, ельф). Приміром,
гобліни, надприродні людиноподібні створіння, які, згідно із західноєвропейською
міфологією, живуть у печерах та під землею, – не є витвором авторської уяви: «Гоблін
був майже на голову нижчий від Гаррі. Він мав смагляве кмітливе обличчя, гостру
борідку і …довжелезні пальці та ступні» [11: 75]; ельфи, які увійшли в літературу із
скандинавського та кельтського фольклору: «Маленька істота на ліжку, мала великі
кабанячі вуха і вирячені зелені очі завбільшки з тенісний м’яч» [13: 16].
Таким чином, твір Джоан Роулінг про хлопчика-чарівника не повністю вписується
в рамки жанру Ф. Так, О. С. Солодовау дослідженні «Лінгвокогнітивні характеристики композиції англійських казок Дж. К. Роулінг» твердить, що твори англійської
письменниці належать до жанру «постмодерністської авторської казки, що інтегрує
текстові фольклорної казки, детективу та психологічного роману» [14: 18]. Шіра Волоскі
у праці «The Riddles of Harry Potter» теж торкається проблеми жанрових особливостей
поттеріани. Авторка зазначає, що «Гаррі Поттер» не є чарівною казкою. Хоча в семи
книгах багато літературних жанрів переплітаються у різний спосіб. Книги про Поттера
поєднують елементи детективу, шпигунського трилеру. Таким чином ми маємо справу із
цікавим літературним твором, для прочитання якого «чарівна казка залишається важливим підґрунтям» [5: 185].
Те, що думки дослідників розходяться між Ф та чарівною казкою, можна пояснити
спільним походженням цих жанрів, які сягають своїм корінням архаїчних міфів, фольклорних казок: «Відходячи, міф естетизувався у формі казки і допоміг закласти основи
фантастики» [15: 56]. Фольклорна казка генетично пов’язана із міфом. Літературна казка
постає з фольклору, або через вільну інтерпретацію її сталих фабульних схем, або на
основі оригінальної фабули, в яку широко вводяться чарівно-фантастичні елементи.
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Так чарівна казка, яка є продовженням фольклорної, має усталену структуру та
композицію, стандартний зачин, кінцівку (перемога добра над злом, щасливе завершення), протиставлення груп персонажів, фантазійне мислення.
Важливу роль відіграють хронос та топос. Як правило, у чарівних казках не зображується
конкретний соціально-історичний час. Хронос вказується лише тоді, коли мають місце
важливі події. Проте в літературній чарівній казці межа між магічним та реальним світом
розмивається. Є своя фізична географія, типові для певного етносу імена, окремі вказівки
на час дії. На думку В. Я. Проппа, важливими для чарівної казки є «функції дійових осіб,
зв’язні елементи, мотивування, форма появи персонажів, атрибутика» [16: 115].
Загальна побудова сюжету книг Джоан Роулінг повністю вписується в канон чарівної
казки: герою була заподіяна шкода. Батьки Гаррі загинули у поєдинку з Темним Лордом,
захищаючи його. У немовляти залишився шрам на лобі як пам’ятка про ті жахливі події:
«На чолі виднівся дивної форми знак, подібний на блискавку» [11: 19]. На шляху Гаррі
трапляються обдаровувачі, помічники, магічні предмети. З їх допомогою та герой долає
успішно усі випробування: «Гаррі взяв паличку і раптом відчув у пальцях тепло. Він
підняв паличку над головою, замахнувся нею донизу… і з її кінця… зірвався струмінь
іскор…» [11: 88]. Далі у казці має місце поєдинок з противником.
Як уже зазначалось, фольклор та міф є джерелом чарівної казки. У тексті бачимо
кентаврів (створіння з грецької міфології із головою та тулубом людини на тілі коня) та
єдинорогів (міфічна істота у вигляді білого коня), тролів (істоти із скандинавської міфології,
які є у багатьох казках), гіпогрифів (чарівна істота із лицарських романів Л. Аріосто).
Промовисті імена – Касандра (за давньогрецькою міфологією – провидиця), Мерлін (персонаж легенд про короля Артура), Нарциса (Нарцис – син річкового бога Кефіса й наяди
Ліріопи, красивий, самозакоханий юнак) – яскраві приклади використання міфології та
легенд. Також не останню роль відіграють біблійні мотиви, виконуючи приховано повчальну функцію, таку важливу для казок: «Твоя мама померла, рятуючи тебе. Волдеморт не
усвідомив, що така сильна любов залишає свій слід…» [11: 304]. Через міфологічні образи
та сюжети, чарівну атрибутику втілюється прийом інтертекстуальності.
Таким чином, при вивченні конкретного жанру виникають закономірні ускладнення, оскільки існують суперечності між творчою динамікою змісту, який увесь час
оновлюється, поповнюється, і постійністю, традиційністю художніх форм. Процес виникнення, зміни жанру залежить також від культурно-історичних умов. Доба постмодерну не
лише актуалізує художні стилі минулого, але й змішує жанри. Відбувається їх дифузія та
взаємопроникнення. І хоча Ф – один із найбільш тиражованих різновидів маскультурної
продукції, проте основною проблемою при дослідженні жанру є багатоаспектність його
дефініції. Також дослідники за основу вибирають різні домінанти – казково-міфологічну
чи лицарсько-пригодницьку, що знову ж спричинює суперечливі інтерпретації.
Беручи до уваги образний та композиційно-структурний рівні, ми дійшли висновків,
що жанрова своєрідність тексту казок англійської письменниці полягає у тому, що
домінуючою ознакою є казковий жанр, який інтегрує риси Ф та чарівної казки. Також у творах мають місце елементи психологічного та детективного романів. Враховуючи сказане, можемо констатувати, що твори Дж. К. Роулінг про «Гаррі Поттера» є
поліжанровими зразками сучасної постмодерної прози.
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ТЕАТРАЛЬНОСТЬ ПОВЕСТИ Я.П. ДЕ БАЛЬМЕНА “НЕ ДОСТАНЬСЯ
НИКОМУ – НИ МНЕ, НИ ЕМУ, ЗЛОДЕЮ МОЕМУ’’
У статті розглядається вказана повість крізь призму театральності, як стильової
особливості даного твору, так і романтичної епохи в цілому.
Ключові слова: театральність, театр, романтична епоха, театральні прийоми.
В статье рассматривается указанная повесть сквозь призму театральности как
стилевой особенности данного произведения, так и романтической эпохи в целом.
Ключевые слова: театральность, театр, романтическая эпоха, театральные
приёмы.
The specified narrative is studied in the prism of theatricality, as stylistic feature of this
work, and as a romantic epoch in the whole.
Key words: theatricality, theatre, romantic epoch, theatrical method.
Ю.М. Лотман в своей работе, посвящённой театру и театральности первой половины XIX века, отмечает: “Театр вторгся в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей… Искусство становится моделью, которой жизнь подражает” [1:621]. Если в
XVIII веке жизнь и игра (театр) чётко разграничивались, то в новую романтическую эпоху эти грани размываются, исчезают, возникает новый тип поведения человека: “жизньтеатр”. Театр активно посещают, играют в аматорских спектаклях, на домашних сценах.
Действие повести Я.П. де Бальмена “Не достанься никому – ни мне, ни ему, злодею
моему” начинается в театре: ”Играли “Двумужницу”. Театр был так набит, что невозможно было протолкнуться” [2:64]. “Двумужница” – пьеса известного в I п. XIX века
драматурга А.А. Шаховского, впервые поставленная в Петербурге в 1832 году. Постановка пьесы принесла автору большой успех, её фабула связана с любовным треугольником.
Главный герой повести де Бальмена молодой офицер Бренский приходит на спектакль в
надежде увидеть Лизу – девушку, в которую он влюблён не без взаимности. Лиза в театре. Любовные страсти, подогреваемые пьесой Шаховского, овладевают героями. Описывая чувства влюблённых в традициях неистового романтизма, в начале повести автор
не лишён некоторой иронии. Выскажем предположение, что ирония могла появиться под
влиянием “сцены в театре” из I части “Евгения Онегина” А.С. Пушкина, так как многие
эпизоды повести напоминают строки знаменитого романа. На комический эффект рассчитано и признание Бренского своему товарищу в том, что он не заметил сцены пожара,
так как был занят исключительно созерцанием предмета своей страсти.
Первое действие пьесы Шаховского (упомянутый пожар) проходит для героев почти незамеченным. Их взоры устремлены друг на друга. Но последующие действия всё
больше и больше распаляют души влюблённых, которые начинают отождествлять себя
с главными героями пьесы: Груней и Башлыком. Бренский “так страстно, так вырази© Сиротенко Л.Ф., 2011
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тельно смотрел то на сцену, то на Лизу, что она не могла снести огня его очей и не смела
обратиться к актёрам, ибо и там видела его, всё его в грозном виде Башлыка” [2:66].
Мелодраматическая развязка пьесы, финальная фраза Башлыка, брошенная своей возлюбленной: “Не достанься ж никому – ни мне, ни ему, злодею моему!”, – повергает Бренского в состояние аффекта. Автор повести пишет: “О, если бы автор и исполнитель роли
Башлыка видел бы в эту минуту положение Башлыка, во сколько бы раз оно было бы для
них лестнее всех рукоплесканий прихотливой публики! И сердце, исполненное духом
Башлыка, рвалось тут, стремилось, летело к Груне в образе Лизы” [2:67]. Пьеса Шаховского начинает играть в судьбах героев роковую роль. Лиза и Бренский примеряют на
себя образы Башлыка и Груни, играют их роли. Чувство, которое зарождалось между
едва знакомыми героями, после спектакля преисполнилось страстью. Пьеса не выходит
у них из головы, и во время следующей встречи под впечатлением от пережитого они
открывают друг другу свои чувства. Навязчивой фантазией становится для героев трагическая развязка пьесы. Бренский говорит: “Лиза! Если бы я знал, что ты когда-нибудь
будешь принадлежать другому – я убил бы тебя! О, я настоящий Башлык!” [2:71].
Ключевая фраза “Не достанься никому – ни мне, ни ему, злодею моему”, произнесённая вначале истории, появляется на её протяжении как мотивация событий и,
наконец, замыкает повесть. Она становится тем тезисом, который реализуется в ходе
развития сюжета. Когда отец Лизы решает её выдать замуж за богатого Златогорского,
она просит Бренского убить её на глазах у мучителей: “… чтобы я не досталась никому
– ни тебе, ни ему – злодею твоему”. С этими же словами на устах Бренский убивает
Лизу. Последняя фраза повести: “Он выстрелил прямо в сердце, и безжизненное тело
девицы упало к ногам неумолимого отца” [2:75].
Неистовые страсти, вызывающие ироническую усмешку не только у сегодняшнего читателя, но и, наверняка, вызывавшие её у несентиментальных современников де
Бальмена, могут быть понятыми, если посмотреть на них в контексте романтической
эпохи и, в частности, её “театральности”, что является целью нашей статьи. В своей
работе мы будем опираться на положения, высказанные Ю.М. Лотманом в работах,
посвящённых этой проблеме.
Говоря об особенностях русской литературы послепетровской эпохи, Ю.М. Лотман отмечает её “своеобразное двоемирие”, когда идеальный образ жизни в принципе не должен
был совпадать с реальностью: “… с того момента, как культурный человек той поры брал
в руки книгу, шёл в театр или попадал ко двору, он оказывался одновременно в двух как бы
сосуществующих, но нигде не пересекающихся мирах – идеальном и реальном” [3:295].
Новое время выдвигает романтический идеал единства поведения: художественный текст
воспринимается как программа бытового поведения. Такое поведение выглядит картинным, театральным, рассчитанным на публику. Вместе с тем “театральность” поведения
не означает “неискренности или каких-либо негативных характеристик”, являясь “лишь
указанием на то, что поведение получает некоторый сверхбытовой смысл”, происходит
его “укрупнение”, распределение между реальными знакомыми типовых литературных
масок. Если идеальное поведение героя классицизма мог перенести в жизнь лишь “исключительный человек, возвысившийся до идеала” [3:173], то поведение романтическое
было более доступным, так как предполагало не только достоинства, но и пороки. Герои
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маститых писателей-романтиков вызывали к жизни фаланги подражателей, переносивших
на сцену жизни литературные сюжеты: “сама действительность спешила подражать литературе” [3:174]. Поступки романтиков стали определяться сюжетами художественных
произведений, масками персонажей. Разыгрываются варианты поведения литературного
героя в жизни. Возникает стремление бытового романтизма снять всякие ограничения к
безудержности поступка, смысл которого был в том, чтобы совершить неслыханное, поразить, превзойти соперника. Ю.М. Лотман утверждает, что такое поведение заключало
в себе вольномыслие, протест, страстный порыв человека к радости, счастью. В этом
смысле учёный указывает на традицию философии XVIII века, исходящую из того, что
счастье заложено в природе человека, соответственно стремление к счастью согласуется
с предписаниями природы и морали. Призыв к самоотречению воспринимался как выгодный деспотизму, а страсть – как эквивалент свободы, разрушения цепей рабства. Как
следствие появляются два идеала поведения: “гражданин, полный ненависти к деспотизму” и “страстная женщина, исполненная жажды счастья” [3:188]. Сфера искусства
воспринимается как образец, модель для подражания в реальной жизни. Ю.М. Лотман в
своих работах приводит многочисленные примеры того, как люди романтической эпохи
строили своё личное поведение, судьбу по литературным и театральным образцам, сюжетам живописных полотен. Учёный пишет: “Связь между этими видами художественного текста была в интересующую нас эпоху значительно более очевидной и тесной, чем
это может представиться читателю нашего времени” [1:637].
Таким образом, будучи сыном своего времени и сословия, находясь, вероятно, о чём
свидетельствуют замечательные рисунки Я.П. де Бальмена с изображением театральных
сцен, как и многие, под обаянием театрального искусства, писатель переносит действие
своей повести в театр, а судьбы своих героев разыгрывает как театральную пьесу. В повести реализуется романтический принцип единства поведения: идеальный и реальный
миры пересекаются. И как бы это не выглядело натянуто и театрально в повести, тем
не менее, автор, как в зеркале, отразил романтические устремления эпохи к единству
поведения, характеризовавшие, в частности, декабристов [3]. Семья де Бальменов была
близка и в родстве с семьями декабристов, а духовную близость с ними, их эстетикой Я.
де Бальмен не раз демонстрировал в своих произведениях.
В повести “Не достанься никому…” мы наблюдаем, как герои переживают процесс вчувствования, начиная представлять себя в образах Груни и Башлыка. В работе
“Психология искусства” Л.С. Выготский, отмечая способность вчувствования повышать
ценность человека, приводит цитату из Т. Липпса: “При виде душевного страдания повышается не что иное, как именно это объективированное чувство самоценности; я в повышенной степени чувствую себя и свою человеческую ценность в другом, я чувствую
и в повышенной степени переживаю, что значит быть человеком… И средством к этому
является страдание…” [4:318]. Кроме того, трагедия “вызывает к жизни наши самые
затаённые страсти” [4:318]. В.Волькенштейн писал: “Драматург как бы говорит вам:
вы робки, нерешительны, послушны… посмотрите же, как действуют сильные люди,
посмотрите, что будет, если вы поддадитесь своему честолюбию, или сладострастию,
или гордости и т.д. и т.д., попробуйте последовать в моём воображении за моим героем,
неужели это не соблазнительно – дать волю своей страсти!” [5:155]. Я. де Бальмен точно
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подметил и отобразил в своей повести то, что эстетическая реакция на произведение искусства является сильнейшим раздражителем для дальнейших поступков. И если страсть
вызывает неодолимую потребность в действии, то искусство даёт разрядку страсти, её
изживание в поступке или на уровне эмоций. Герои де Бальмена изживают свою страсть
в поступке, автор – в творчестве.
Повесть “Не достанься никому…” носит автобиографический характер. Она написана под влиянием драматических событий в жизни молодого писателя. Девушку, которую
он любил и на которой хотел жениться, намеревались выдать замуж за другого против
её воли (в основе повести те же события). Необходимо отметить, что все известные произведения Я.П. де Бальмена так или иначе связаны с историей его драматических отношений с Софьей Вишневской. Тема любовной страсти – главная в творчестве писателя,
так как в период работы над сборником повестей, в который входит и данная повесть, он
был захвачен этим чувством. Его повести – это выход, разряд страсти, варьирующийся
в зависимости от обстоятельств, возможность разрешить проблему в разных вариантах:
от демонической мести до смирения и самозабвенного служения ближнему. Если учесть
психологический факт, что человек потенциально может прожить множество жизней и
различных судеб, то творчество как раз и является такой возможностью.
Новые возможности поведения давал театр: “То, что вчера показалось бы напыщенным и смешным, поскольку приписано было лишь сфере театрального пространства,
становится нормой бытовой речи и бытового поведения” [1:621]. Я.П. де Бальмен выстраивает судьбы своих героев Бренского и Лизы по театральным образцам, используя
в повести театральные приёмы, специфические формы сценичности. В основе повести,
как это бывает в драматическом произведении, острое социальное противоречие: материальное неравенство и деспотизм родителей, встающие на пути к счастью влюблённых.
Как следствие, возникающий драматизм неосуществлённых желаний и прямое противоборство героев. Весь ход произведения подчинён единому внешнему действию с его перипетиями. В основе композиции повести просматривается членение текста на сценические эпизоды. Можно выделить, к примеру, следующие: “Сцена в театре”, “Театральный
разъезд”, “На квартире Бренского”, “Сцена в саду”, “Разговор Лизы с отцом”. Особенно
показательна финальная сцена, состоящая, практически, из реплик героев. Немногочисленные слова автора с лёгкостью могли бы быть заменены авторскими ремарками:
“Вдруг дверь отворилась, и Бренский вошёл…
– Лиза! – сказал он. – Любишь ли ты меня?
– Люблю более жизни!
– Хочешь ли жить без меня?
– Не хочу. Лучше смерть сейчас. Я её зову, как бога!
– Ты решила?
– Решила.
– Вы сами слышите? – продолжал он, обращаясь к Звездичу. – Скажите неизменное
слово – отдаёте ли вы мне её?
– Никогда! Никогда! – вскричал старик с бешенством. – Лучше увижу её мёртвою. Я
сказал и сдержу слово. Она будет за ротмистром Златогорским, или пусть лучше увижу
труп её здесь, у ног своих!
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– Это ваше последнее слово?
– Неизменное, как судьба.
– Итак, Лиза, прощай! Обними меня в первый и последний раз.
Она бросилась к нему на шею и повисла на груди его” [2:75].
Авторские ремарки напоминает своей лаконичностью и описание ночи (“Сцена в саду”):
“Июльская светлая ночь. Природа дремлющая, серебряная бледность мерцания луны, чистое
прозрачное небо, усеянное звёздами. Манило на берег небольшого озера” [2:69].
В повести мы видим ориентацию не только на театральные, но и на живописные
средства художественного моделирования. О триаде “сцена-жизнь-полотно” как о доминирующем коде дворянской культуры Ю.М. Лотман писал в статье “Сцена и живопись
как кодирующие устройства культурного поведения человека XIX столетия”: “Общность
живописи и театра проявилась, прежде всего, в отчётливой ориентации спектакля на
чисто живописные средства художественного моделирования: тяготение сценического
текста спектакля не к непрерывному (недискретному) течению, имитирующему временной поток во внехудожественном мире, а к отчётливому членению на отдельные синхронно организованные неподвижные “срезы”, каждый из которых заключён в сценическом обрамлении, как картина в раме, и внутри себя организован по строгим законам
композиции фигур на живописном полотне” [1:637]. Эта особенность вызвала к жизни
специфический жанр живых картин. А. Шаховской, автор упомянутой “Двумужницы”,
в 1821 году поставил на петербургской сцене одноактную пьесу “Живые картины, или
Наше дурно, чужое хорошо”. Актёры представляли застывшие живые картины. Такой
распад на относительно неподвижные сцены, “картины”, мы наблюдаем в повести Я.П.
де Бальмена, например: “Пасмурен сидел Звездич в больших креслах. Тяжёлая дума изморщила суровое чело его, на коем изображалась непоколебимая, решительная воля.
Возле него стояла Лиза в чёрном платье, с неподвижным взором, выражавшем ту же
твёрдость души и непреклонность характера, коими так славился отец её. Напротив сидел ротмистр Златогорский с улыбающимся лицом и играл выпущенной цепочкой часов
своих” [2:74]. В финальной сцене повести можно выделить такие “картины”: “Последнее объятье”, “Выстрел “прямо в сердце”“, “Лиза у ног жестокого отца”. Следует также
отметить, что наряду со сценами, тяготеющими к образованию “картин”, в повести есть
и “подвижные” “текучие” сцены, которые с трудом расчленяются. Это можно объяснить
наличием двух стилей бытового поведения: “подвижного” и “картинного”, лежавших в
основе театрализации частной жизни романтической эпохи [1:641].
Интересен в повести пример использования театрального приёма вещи с символическим значением в описании театра. Такая вещь как фрак у де Бальмена становится знаком,
маркером определённого рода людей и их названием (“фрачники”), знаком принадлежности к некоему социальному слою. Головки же дам в ложах презентуют самих дам, а богатые аксессуары – их обладателей: ”Все ярусы лож были унизаны головками дам и модными
причёсками фрачников. В креслах кое-где блистали богатые шляпы, кивера, аксельбанты”
[2:64]. Использование данного приёма помогает автору визуализовать картинку.
Среди приёмов театрализации автор использует романтическую маску как характерную черту для эпохи в целом: “… романтизм требовал постоянной маски, которая как бы
срасталась с личностью и становилась моделью её поведения. Такой стиль построения
личности воспринимался как величественный… Есть эпохи, когда искусство властно
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вторгается в быт, эстетизируя повседневное течение жизни” [1:635]. Герои де Бальмена
надевают маски героев Шаховского, разыгрывая драму своей собственной жизни. В.В.
Виноградов отмечал, что за маской может прятаться сам автор, так как это один из способов показать состояние своей души [6:261]. Это суждение применимо к творчеству де
Бальмена, так как главный персонаж его повестей всегда один и тот же тип героя, всегда
глубоко автобиографичен. Романтическая маска реализуется в вербальных формах театрализации через диалог и монолог, основанных на романтической “литературности”.
Высказывания персонажей имеют решающее значение, служат их самораскрытию,
движут действие. Слова героев являют сплошную непрерывную линию, ведущую к развязке (лейтмотивом является фраза “Не достанься никому – ни мне, ни ему, злодею моему”). Авторское повествование выполняет второстепенную роль по отношению к словам
персонажей. Монологическая речь в повести отображает переживания и намерения героев в повышенно-эмоциональной форме, что усиливает пафос и драматизм. Речь главных
героев повести де Бальмена, как и традиционных героев драмы, потенциально звучна,
рассчитана на широкое пространство сцены и массовый эффект театральности: “Театр
и драма нуждаются в ситуациях, где герой высказывается перед публикой…, а также в
театрализующей гиперболе: драматическому персонажу нужно больше громких и внятно произносимых слов, нежели того требуют изображаемые положения” [7:101]. Тому
пример монолог Бренского: ”Клянусь вам всем, что свято, что и в жесточайшей пытке не
откажусь от теперешних слов моих. Да и как отказаться от единственной отрады – от этого чувства, столь высокого, которое меня перерождает, возвышает в собственных глазах
моих! Нет, я умру с ним, умру с любовью безнадёжной” [2:70]. Герои повести безоглядно
предаются страстям, они решительны, картинны в выражении мыслей и чувств. Такое
поведение даёт широкие возможности для сценического воспроизведения через интонации, жесты, мимику. Монолог с одной стороны создаёт общую эмоциональную атмосферу, с другой являет собою продуманную речь, в которой выделяется подача темы, её развитие и вывод. В порыве чувств Бренский произносит монолог: “Лиза!.. Ты у меня одно
сокровище на свете. Я беден. Я не вкушал удовольствия роскоши. Я никогда не знал, что
такое излишество. Но зато теперь! О, эта радость убьёт меня! Моё сокровище! О, как я
дорожу им! Горе! Горе тому, кто вздумал бы похитить его у меня!..” [2:71].
Диалог является средством характеристики персонажей в эпическом произведении,
в драме – это главный способ изображения действия. В повести диалог по-театральному
стремителен, служит мгновенному разворачиванию действия. Вот как читатель повести
без предисловий узнаёт о решении отца выдать Лизу за нелюбимого:
– Батюшка! Я люблю Бренского. Я поклялась ему. Не губите меня. Не принуждайте
убить всё моё счастье желанное – не заставляйте идти за ненавистного человека.
– Я прощаю тебе сумасшедшие речи твои… Прощаю даже твою любовь. Но приказываю выбросить эти пустяки из головы…Ты будешь за Златогорским…Ты знаешь меня:
я шутить не люблю, но сумею заставить тебя понять твою же собственную пользу.
И Звездич вышел” [2:72].
Этот небольшой отрывок даже графически выделен в повествовании и оформлен как
сцена в драме.
Невозможно представить речи героев повести без выразительных жестов, мимики, движений тела – кинетики. Кинетическая речь является составляющей зрелищного эффекта во
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взаимодействии с другими элементами драмы. В повести автор довольно редко описывает, с какими жестами или мимикой герои произносят свои монологи и диалоги, но
движения так и проглядывают за экспрессией речи. Кинетика помогает писателю создать
зрительный рисунок сцены.
Ю.М. Лотман писал: “Театральность – есть язык театра как искусства” [1:604].
В повести Я.П. де Бальмена “Не достанься никому – ни мне, ни ему, злодею моему” мы ясно прослеживаем театральное мышление автора. В жанровом отношении
повесть напоминает мелодраму – драматический жанр, характеризующийся острой
интригой, преувеличенной эмоциональностью, резкими столкновениями добра и зла.
Структурные элементы произведения подчинены тому, чтобы пробудить в читателе зрителя. Яркость, выразительность достигается специфическими театральными
приёмами. Атмосфера, сюжет, характеры – изображены театрально. Всё производит
впечатление театра, а не жизни. Присутствие эффекта театральности в повести обусловлено как культурно-историческими факторами, так и художественным замыслом
писателя.
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У статті охарактеризовано поетичний діалог М. Цвєтаєвої та О. Мандельштама.
Розглядається зовнішня хронологічна канва стосунків митців, яка дозволяє простежити еволюцію їхньої поетики та світосприйняття, також закладена основа для аналізу
художнього світу і ставлення до мистецтва.
Ключові слова: художня система, творчі контакти, поезія, поет, мовні засоби,
індивідуально-авторський стиль.
В статье охарактеризован поэтический диалог М. Цветаевой и О. Мандельштама. Рассматривается внешняя канва отношений поэтов, позволяющая проследить
эволюцию их поэтики и мировосприятия, также заложена основа для анализа художественного мира и отношения к творчеству.
Ключевые слова: художественная система, творческие контакты, поэзия, поэт,
языковые средства, индивидуально-авторский стиль.
The article characterizes the poetic dialog of M. Tsvetaeva and O. Mandelshtam. The
external chronological outline of the artists’ relationship is studied, which allows to track
the evolution of their poetic world.
Key words: artistic system, creative contacts, poetry, poet, language tools, individually
author’s style.
Осип Мандельштам познайомився із юною поетесою влітку 1915 року у Коктебелі і з
першого погляду закохався у неї. Цей потяг був настільки сильним, що спонукав О. Мандельштама поїхати за нею у Москву на початку 1916 р. А вже 10 січня цього ж року він
подарував М. Цвєтаєвій свою книгу «Камень» з таким надписом: «Марині Цвєтаєвій –
камінь – пам’ятка» [6, 84].
Під час їхньої зустрічі у Москві, Марина не лише показала визначні місця, але й
відкрила і подарувала петербурзькому поету свою «семи хол мов» і «сорока сороков»
Москву. Ось її вірш, датований 31 березня:
Из рук моих – нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По церковке – все сорок сороков
И реющих над ними голубков;
И Спасские – с цветами – ворота,
Где шапка православного снята;
Часовню звездную – приют от зол –
Где вытертый от поцелуев – пол;
Пятисоборный несравненный круг
© Грицак Н.Р., 2011

305

Прими, мой древний, вдохновенный друг.
К Нечаянной Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.
Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,
И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,
И встанешь ты, исполнен дивных сил…
– Ты не раскаешься, что ты меня любил.
И встанешь ты, исполнен дивных сил…
– Ты не раскаешься, что ты меня любил [9, 55].
О. Мандельштам не забарився з відповіддю, втіливши її у такі віршові рядки:
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.
И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой [5, 282].
Рядки, сповнені новими та надзвичайно сильними емоціями, народилися у душі поета
під впливом побаченого у старій столиці. Перед читачем постають московські собори,
церкви, архітектура, історія видатного міста, а також ледь помітна жіноча постать. На цьому зупинимось детальніше.
Американський вчений Омрі Ронен вважав, що петербурзький поет: «...відповів їй
чарівним віршем про старовині собори ХV століття у Кремлі, про творіння Аристотеля
Фіораванте («Успенье нежное – Флоренция в Москве»; беручи до уваги «квіткове» прізвище його «кореспондентки», алюзія у цьому випадку особливо елегантна)... [7, 13]».
Однак, відомо, що сама М. Цвєтаєва в одному із своїх робочих зошитів охарактеризувала цей вірш як «декілька холодних «величностей» про Москву». Виникає цілком природне
питання: чому вона висловилась саме таким чином і наскільки справедливі її слова? Кожну
із чотирьох строф завершує рядок, у якому прямо не вказується ім’я жінки-адресата, а
лише існує ледь помітний натяк. Словосполучення «русское имя» і «русская красота» є
надзвичайно абстрактними і не вказують на конкретну жінку, як і поєднання слів «шубка
меховая», «брови высокие, дугой». За цими ознаками не проглядається постать Марини
Іванівни, оскільки кожна жінка зимою вдягає «шубку меховую». Рядок «брови высокие, дугой», ймовірно, також можна асоціювати із кам’яними дугами Успенського собору. А хіба
ці кам’яні дуги можуть відобразити усю глибину жіночих очей? Однак поет у вірші все ж
таки використав алюзію: «Успенье нежное – Флоренция в Москве». Чому О. Мандельштам
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звернувся саме до порівняння із Флоренцією? На нашу думку, ймовірною причиною є те,
що Флоренція за етимологією означає Цвєтаєва. Отже, у вірші фігурує лише одна деталь,
і та опосередкована, що вказує на ім’я М. Цвєтаєвої. Ця деталь залишається у віршових
строфах прихована, і читач не одразу її помічає. Мабуть, саме тому М. Цвєтаєва у вірші не
сприйняла свою постать відокремлено від загального опису видатних місць Москви, вона
фактично стала частиною цих місць і лише тому потрапила на очі поета.
Зіставлення висловлювань американського дослідника творчості О. Мандельштама
Омрі Ронена з нашими міркуваннями дозволяє зробити висновок, що результат сприйняття даного вірша безпосередньо залежить від конкретних питань, мотивів і установок,
поставлених кожним читачем зокрема.
На початку червня того ж року Марина гостювала в Анастасії Цвєтаєвої у невеликому містечку Олександрові. Там 7 червня відбулась ще одна із небагатьох зустрічей поетів. Ось якими враженнями від зустрічі ділилася Марина Цвєтаєва у листі від 12 червня
Є. Ефрон: «День пройшов у його скаргах на долю, у наших утішаннях і похвалах, у їді,
в літературних новинах. Ми з Асею, втомившись, нарешті, перестали його розважати...
Потім запропонували Мандельштаму поїсти. Він скочив, як ужалений. – «Що ж це таке,
нарешті! Не можу ж я цілий день їсти! Я трачу глузд! Навіщо я сюди приїхав! Мені набридло! Я хочу зараз же їхати! Мені це, нарешті, набридло..» О першій годині ночі ми
провели його майже до вокзалу. Від’їжджав він гордовитим... [8, 100]». Отже, спеціально
приїхавши до М. Цвєтаєвої, О. Мандельштам вже вночі втікав у Крим від спілкування
із нею. З чим пов’язана така метаморфоза? Відомо, що у червні цього ж року з-під пера
О. Мандельштама з’явився один із найкращих його віршів «Не веря воскресенья чуду».
Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
– Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы…
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг!..
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой…
Я знаю – он остался белый
Под смуглой прядью золотой [5, 112].
Порівняймо вірші «В разноголосице девического хора» і «Не веря воскресенья
чуду». Обидва вони розкривають духовний стан, почуття та емоції О. Мандельштама,
але різними поетичними засобами. У першому вірші через узагальнення й об’єктивацію
архітектурної та історичної замальовки соборної Москви, поет натякає на присутність
жінки. У другому ж вірші спостерігаємо, що зображення реальної дійсності відбувається
крізь призму почуттів до певної жінки. Її образ є головним, йому все й підпорядковується
у вірші. «Монастырские косогоры», «широкий луг» і «владимирские просторы» – ось ті
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місця, де проходили зустрічі із нею. Вони виступають у ролі допоміжного матеріалу, щоб
відтворити у пам’яті усі пережиті емоції і почуття. Як крик душі сприймаємо зізнання
поета у таких рядках: «– Ты знаешь, мне земля повсюду // Напоминает те холмы…». При
цьому використання займенника «ти» лише підкреслює силу і щирість пережитих почуттів. Однак ми не намагаємось стверджувати, що саме цей вірш є адекватним тлумаченням подій, що відбулися у Олександрові і стали вирішальними у стосунках між поетами.
Ми лише проводимо паралель між двома віршами. Зрозуміло, що представлений у вірші
образ ліричної героїні неможливо ототожнювати із особистістю М. Цвєтаєвої. Але ми
маємо підстави говорити, що саме Марина була прототипом.
У 1922 році вийшла друком стаття О. Мандельштама «Литературная Москва», де у першій частині були досить різкі висловлювання про поезію М. Цвєтаєвої. Відомо, що О. Мандельштам вже більше ніколи не писав про її творчість. У статті поет дотримувався «антицвєтаєвських» поглядів. Напевно, у нього розвіялись усі почуття, емоції щодо неї; він розлюбив
все те, що його колись так захоплювало у ній. Ймовірно, причина такого ставлення до Цвєтаєвої приховується у тому, що за законами людської психології О. Мандельштама почали
дратувати ті риси характеру і особливості творчої концепції, які раніше йому подобались.
Можливо, ці зміни пояснюють, чому О. Мандельштам критикував московську поезію жінок
і цвєтаєвську Москву: дві речі, які уособлювала М. Цвєтаєва. Щодо першої петербурзький
поет писав: «Найгірше у літературній Москві – це жіноча поезія. Досвід останніх років довів,
що єдина жінка, яка вступила у коло поезії на правах нової музи, це російська наука про поезію [4, 23]». Друга, на його думку, налічувала неймовірну кількість патетики і фальші: «вірші Марини Цвєтаєвої про Росію – лженародні і лжемосковські [4, 23]». У «Листках из дневника» А. Ахматової читаємо різке висловлювання О. Мандельштама: «Я – антицвєтаєвець
[1, 151]». У неприйнятті фальші та штучної стилізації М. Цвєтаєвої був полемічний характер
статей О. Мандельштама. Він свідомо вилучав М. Цвєтаєву із загального кола «чоловічої»
(справжньої) поезії і вважав, що її “жіноча” поезія є на літературній ниві другорядною.
Тривала еміграція не дозволила Марини Іванівні ознайомитися зі статтею, але вона
неодноразово розмірковувала у своїх листах над віршами О. Мандельштама. М. Цвєтаєва захоплювалась віршами і високо оцінювала талант поета, хоч водночас не приховувала певної антипатії до нього та наголошувала на їх різних творчих підходах. Підтвердженням цього є написаний у 1926 році «Мой ответ Осипу Мандельштаму» і мемуарний
нарис 1931 року «История одного посвящения».
З усього сказаного вище випливає, що стосунки М. Цвєтаєвої та О. Мандельштама не
були сталими і простими, вони характеризуються певною еволюцією у поглядах і думках. Однак для повного розуміння рецепції О. Мандельштама цінними є спогади його
дружини. Так, остання у 1958 році в одному із листів до А. Ахматової дала свою оцінку
статтям чоловіка 1920-х років: «У нього був ще ряд статей…, де маса кривих оцінок і
дурниць, зовсім на нього не схожих. Справа ось у чому: коли він закоханий у чиїсь вірші
– у нього голос поета. Коли він відштовхується від чужих віршів – він сам не свій… [3,
99]». У цьому листі вона зазначала, що сам О. Мандельштам вважав ці статті випадковими і тому не мав бажання їх включати у збірник 1928 року. Отже, для Мандельштамакритика не були рідкістю несправедливі висловлювання про поетів-сучасників, оскільки
вони досить часто базувалися на «закоханості – незакоханості» у вірші поетів, а цей
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елемент, як відомо, є цілком суб’єктивним. У рецепції О. Мандельштама поезії М. Цвєтаєвої велику роль відігравав момент не професійного підходу, зумовленого неприйняттям
деяких рис її характеру, що автоматично проявилось у неприйнятті її загалом як людини,
а згодом спровокувало неприйняття її як поета.
І все ж таки період захоплення і закоханості О. Мандельштама М. Цвєтаєвою мав
вплив на його подальше літературне життя. Це неодноразово підкреслювала й Надія
Яківна Мандельштам: «Дружба з Цвєтаєвою, на мою думку, зіграла величезну роль у
житті й у роботі Мандельштама (для нього життя і робота тотожні). Це був міст, по якому він перейшов з одного періоду в інший. Віршами Цвєтаєвої відкривається «Вторая
книга» чи «Триста». Каблуков, який опікував у ту пору Мандельштамом, одразу почув
новий голос і засмутився. Цвєтаєва, подарувавши йому свою дружбу і Москву, відкрила
у ньому чудовий дар, оскільки з одним Петербургом, без Москви, немає вільного дихання, немає справжнього почуття Росії, немає моральної волі [3, 141]».
Додамо, що протягом усього періоду еміграції М. Цвєтаєвої вони не зустрічались і не
писали один одному листів. Повернення М. Цвєтаєвої відбулося тоді, коли О. Мандельштама вже не було серед живих.
Отже, літературна рецепція О. Мандельштама була сформована насамперед під впливом особистісно-психологічних факторів. Вважаємо, що саме тому О. Мандельштам у
своєму варіанті літературної рецепції постаті і поезії М. Цвєтаєвої залишився у полоні
суперечностей. Декларуючи ідею про явного «антицвєтаєвця», О. Мандельштам не зміг
позбутися власної суб’єктивності.
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ЛАТИНСЬКОМОВНА ЕЛЕГІЯ В ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНСЬКОГО
РЕНЕСАНСУ ТА БАРОКО
Статтю присвячено дослідженню латинськомовної елегії, її розвитку та місцю в
українській літературі епохи Ренесансу та Барокко, проаналізовано історію створення
та досліджено характер латинськомовної елегії в українській літературі XV – XVIII ст.
Ключові слова: латинськомовна елегія, новолатинська література, гуманістичні ідеї,
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Статья посвящена исследованию латиноязычной элегии, ее развитию и месту в украинской литературе эпохи Ренессанса и Барокко, проанализирована история создания и
исследовано характер латиноязычной элегии в украинской литературе XV – XVIII вв.
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The article is dedicated to the research of Latin elegy, its development and place in Ukrainian
literature of Renaissance and Baroque. It also analyzes the history of writing and the character
of Latin elegy in Ukrainian literature in the period of XV – XVIII centuries.
Key words: Latin elegy, Neo-Latin literature, humanistic ideas, Renaissance, Baroque.
Одним з найдавніших та найпоширеніших ліричних жанрів є елегія, яка мала як періоди піднесення, так і періоди занепаду. У парадигмі українського літературного процесу
XV – XVIII ст. елегія займає досить вагоме місце, зокрема її латинськомовний різновид,
оскільки більшість українських вчених-поетів отримували освіту в Європі, де пануючою
мовою була латина. Тому, значний інтерес викликає літературна спадщина XV – XVIII ст.,
бо саме в цей час в Україні було створено основний масив новолатинської літератури1.
Актуальність дослідження передусім зумовлена посиленим інтересом та необхідністю вивчення української латинськомовної літератури XV – XVIII ст.
Мета статті – проаналізувати історію створення та дослідити характер латинськомовної елегії в українській літературі XV – XVIII ст.
Об’єктом дослідження стали елегійні твори, написані латинською мовою на території України в XV – XVIII ст.
В епоху Ренесансу, відродження античності стало метою і суттю нової культури. Античність сприймалася як найвищий авторитет, ідеал людської досконалості і найсильніше вплинула на освіту, філософію, образотворче мистецтво і літературу. На перший план
у період Ренесансу виходять ідеї гуманізму.
Поняття “гуманізм” має два загальні визначення: по-перше – це система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність; по-друге – це прогресивна течія західноєвропейської
культури епохи Відродження, спрямована на утвердження поваги до гідності і розуму
людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів і здібностей, що стало основною тематикою елегійних творів XV – XVIII ст.
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Новим поштовхом для ідей гуманізму та розповсюдження літературних творів для
більш широких верств населення став винахід друкарства, який відбувся в XV ст. Творчість діячів цього періоду сповнена віри в можливості людини, її волю та розум.
У розвитку західноєвропейського гуманізму епохи Відродження розрізняють два етапи
– ранній та пізній. В.Литвинов, автор дослідження «Ренесансний гуманізм в Україні», вважає, що “специфічна духовно-культурна і соціально-економічна ситуація в Україні у першій половині XVI ст. сприяла поширенню і розвитку ідей раннього гуманізму, пов’язаного
із викладанням риторики, граматики, поетики, історії і моральної філософії на базі класичної античної освіти, а другої половини XVI ст. у зв’язку з посиленням національного,
соціального і релігійного гніту з боку польської шляхти і католицької церкви українські
мислителі-полемісти дедалі частіше звертаються до проблем, які хвилювали представників пізнього Відродження, а також реформаторів, коло інтересів яких охоплює теологію, натурфілософію, природознавство” [6: 30]. Тому, в Україні розвиток ренесансного
гуманізму мав три етапи: перший – приблизно до середини XVI ст.; другий – з другої половини XVI ст. – до початку XVII ст.; третій – друга третина XVII – початок XVIII ст.
Знання латинської мови, яка в навчанні стояла поруч із грецькою, спричинило знайомство з новолатинською літературою, яка почала розповсюджуватися в Польщі, Литві
та на західноукраїнських землях, здебільшого завдяки діяльності гуманістів-іноземців.
В Україну ж латина приходила різними шляхами, і зокрема через Німеччину, Чехію та
Польщу. Протягом багатьох століть латина залишалася мовою освіти, науки і літератури. Кінець XVI–XVII ст. в Україні також був позначений розширенням вжитку латини в
різних сферах життя - освіті, науці, літературі, судочинстві, діловодстві [3: 4-5; 7: 4-5].
Підтримуючи загальноєвропейські тенденції, чимало українських культурних діячів XV
- XVIІІ ст. створювали свої твори латинською мовою.
Як і в Західній Європі, де освіта, опираючись на сім вільних мистецтв, була тісно
пов’язана саме з літературними дисциплінами, в Україні знайомство з античною літературою в елітних колах було досить близьким. У добу Ренесансу королевою всіх наук гуманісти вважали поезію, яка відтворює образ світу й передає обізнаним мудрість пращурів.
Оскільки Україна в XVI–XVIІ ст. все більшою мірою входить у західноєвропейській
культурний простір, латина почала відігравати все важливішу роль у культурному житті.
В цей період “спостерігається збільшення кількості літератури про Україну, до того
ж ця література стає різноманітнішою та конкретнішою” [8: 149]. Найбільш поширеними в українській поетичній літературі XVI – XVIII ст. стали такі жанри як описова
поема, елегія, ода та епіграма.
Дослідник української класичної елегії, О. Ткаченко зазначає, що саме новолатинська література XV-XVІ ст. стала втіленням та носієм доби Відродження в українському
літературному процесі, а провідним принципом творчості й умовою успіху в усіх жанрах
було наслідування античності [12: 36].
Вивченню жанру елегії присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників:
Ф.Байсснера, Л.Фрізмана, А.Доватура, В.Крекотня, В.Перетца, І.Голеніщєва-Кутузова,
М.Гаспарова, М.Гранта та ін.
Попри всі видозміни елегійних творів, основною визначальною особливістю залишилась журлива тональність, а національні риси стали більш виразними. Так, латинськомовні елегії періоду XV – XVIІІ ст., які за визначенням в роботі Л.Зизанія “Грамматика
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словенская” 1596 року є віршами з чіткою строфічною будовою, тобто написані елегійним дистихом, як і в античну добу [5]. Елегії були створені такими видатними постатями,
як Юрій Дрогобич, Павло Русин, Григорій Тичинський-Рутенець, Севастьян Кленович,
Стефан Яворський та Феофан Прокопович.
Юрій Михайлович Котермак з Дрогобича, більш відомий як Юрій Дрогобич (лат.
Georgius Drohobicz de Russia) (нар. бл.1450 у Дрогобичі, помер 4 липня 1494 у Кракові)
- діяч східноєвропейського Відродження: український філософ, астроном, перший український доктор медицини, а головне - перший український автор твору, надрукованого
латинською мовою. Був професором та ректором Болонського університету.
7 лютого 1483 р. Юрій Дрогобич видав у Римі книгу “Iudicium prognosticon Anni
MССССIXXXIII” (“Прогностична оцінка поточного 1483 року”), яка була першою друкованою книгою українського автора.
Вступ до “Iudicium pronosticon Anni MССССIXXXIII” є віршованою посвятою Папі
Римському Сіксту ІV, яку написано в жанрі елегії. В творі автор ставить питання про
роль літератури та науки в житті суспільства.
“Нос igitur dignare precor nec inutile credas
Si preuisa iuuat noscere: tempus adest
Ніс meliora quibus faueant tibi fata diebus
Et mox si qua manent pemitiosa leges”

(Iudicium… 23-26) [14]
“Будь же прихильним до книги: вона допоможе пізнати
Те, що невдовзі гряде, -- знати яке вже пора:
Отже, в які саме дні тобі доля ласкава всміхнеться,
І, навпаки, у які -- лиха незнаного жди”
(пер.В.Литвинова) [14]
“Iudicium prognosticon …” написаний елегійним дистихом, де кожен двовірш має закінчену думку, як і в класичній римській елегії.
Павло Русин (нар. бл. 1470 р. у Кросно, помер в 1517р. в Сяніку) (лат. Paulus
Ruthenus) – поет і мислитель доби Відродження. Ґрунтуючись на тому, що він писав латинською мовою, деякі польські дослідники трактують його як польського літературного
діяча, хоча він сам називав себе русином і підписував свої твори “Ruthenus”. Такої думки
дотримується і відомий славіст І.Н.Голєніщєв-Кутузов [1: 142].
Павло Русин був також видавцем, навчав відомих слов’янських поетів Яна з Вислиці,
Яна Дантишенка, Миколу Коперника. Літературознавці вважають його першим гуманістичним поетом України.
У вже згаданій праці В. Литвинов зазначає, що “у руслі ренесансно-гуманістичної
традиції (Павло Русин) підносив поезію, поціновуючи її вище від історії та філософії.
У поетичній творчості розвивав неоплатонівську ідею близькості поета до пророка, а
поетичне слово називав даром богів” [2: 190]. У дусі гуманізму та античної спадщини
Павло Русин в елегійних творах звертав увагу на реальне земне життя, людську особистість. Він вважав, що в цивілізованій державі людина повинна мати право на повноцінне
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життя, свободу совісті, слідувати велінням власного розуму, а саму людину треба шанувати не за її багатства і титули, а за розум та інші чесноти [2 :191].
У 1509 році він видав книгу своїх поезій “Pauli Crosnensis Rutheni Carmina” (“Пісні Павла Русина з Кросна”), яка налічує більш, ніж 4 тисячі віршів, значна частина
яких дидактично-виховного характеру. Збірка містить такі елегії, як “Elegia ad Ioannem
Visliciensem, Pieridum cultorem, discipulum non poenitendum” (“Елегія для Яна з Вислиці,
шанувальника Муз і учня, достойного похвали”), “Elegiacum pentametrum ad Virginem
Mariam pro saevissima peste abigenda” (“Елегійний пентаметр до Діви Марії, щоб прогнала люту чуму”), “Ad ingenuum adolescentem dominum Sebastianum Maghyum pannonium
in genitals terras proficiscentem” (“Севастьяну Маді, благородному угорському юнакові,
від магістра Павла Русина на дорогу”), “Elegiacon ad magnificum et generosum dominum
Stephanum Bathoriensem” (“Елегія до благородного і шановного пана Стефана Баторія”), які є яскравим прикладом ренесансної поезії, що продовжують античні традиції.
Елегії Павла Русина є своєрідними звертаннями та відзначаються емоційними піднесеними почуттями, які часом змінюються сумними та жалобливими настроями.
Григорій Тичинський-Рутенець – учений, дипломат, поет народився бл.1510 року
в містечку Тичин. Освіту отримав у Краківському університеті, де був записаний, як
“Georgius de Tychun, Ruthenus” [11: 69]. Серед поетичних творів Тичинського є латинськомовна елегія “Georgii Thiczensis Rutheni Atium liberalium Magistri Elegiacon” (“Елегіакон Георгія Тичинського Рутенця”)
Севастьян Кленович народився 1550р. в м. Калуші, за іншими даними в м. Суммашенші (Сілезія), помер в 1602р. чи в 1608 р. Освіту отримав у Краківській академії, після
закінчення якої став бургомістром м. Люблін. Сприяв створенню Замойської академії, де
з 1589 р. викладав античну літературу.
До літературної спадщини Кленовича, крім таких відомих творів як “Звитяга богів” (1587), “Лісосплав” (1596), “Смуток з приводу смерті Яна Кохановського”(1585),
“Гаман іудеїв” (1600), “Перший виступ проти єзуїтів”, належить і елегійна поема
“Роксоланія”(1584). У цій елегійній поемі він оспівує рідну землю, країну, пишається
її минулим та сучасністю, вихваляє русинів, які, незважаючи на те, що проти їх звичаїв
виступає весь католицький світ, живуть за законами батьків, бережуть своє походження,
що властиво і самому авторові, який постійно підкреслює своє русинське походження,
підносить звичаї українського народу, серед яких називає вільність у виборі дружини,
побратимство. В поемі “Роксоланія” Кленович оспівує такі українські міста як Київ,
Львів, Кам’янець, Луцьк і т. д. [10].
Стефан Яворський український та російський письменник, церковний і політичний діяч, філософ, який народився 1658 р. в галицькому містечку Явір у родині дрібномаєтного шляхтича. Початкову освіту отримав у Ніжині, закінчив Києво-Могилянську
академію, а потім, ставши ченцем та прийнявши уніатство, вдосконалював свої знання
в колегіях Львова, Любліна, Познані, Вільно. Повернувшись до Києва, відмовився від
уніатства, поступив у ченці під іменем Стефана. Викладав у Києво-Могилянській академії поетику, риторику, філософію, теологію. В 1700 р. висвячений на митрополита
муромського і рязанського. У своїх богословських трактатах “Камінь віри” (1728 р.),
“Знаменія пришествія антихристова і кончини віка” (1703 р.) і віршах, на відміну від
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Ф. Прокоповича, виступав противником реформ Петра І. Помер Стефан Яворський у
Москві 16 (27) листопада 1722 р. [10].
У 1721 p. Яворський склав каталог своєї бібліотеки і передав Благовіщенському монастирю у Ніжині. Каталог починався написаною латинською мовою елегією бібліотеці
“Possesoris horum librorum luctuosum vale”(“Хазяїна цих книг печальне прощання”), яка
була перекладена українською мовою М.Зеровим [4: 377 – 378].
Феофан Прокопович (справжнє прізвище мислителя – Єлісей Церейський) видатний учений-гуманіст, просвітитель, письменник, педагог, філософ, державний діяч.
Народився 18 червня 1677 р. (1681 р.) у Києві в родині купця. Осиротівши в три роки,
був узятий під опіку свого дядька по матері Теофана Прокоповича, настоятеля КиєвоБратського монастиря, ректора Києво-Могилянської колегії. Освіту отримав в КиєвоМогилянській колегії, навчався в Римі, тікаючи звідки, пішки пройшов Францію, Швейцарію, Німеччину, деякий час студіював у м. Галле, познайомився з ідеями гуманізму,
просвітництва, реформаторства, прихильність до яких зберіг на все життя. У 1702 р. прибув в Україну, вступив до Київського братства, прийнявши в честь дядька ім’я Теофана
Прокоповича. “Словом похвальним на честь Полтавської битви” звернув на себе увагу
Петра І, який взяв Прокоповича у Прутський похід. Після цього був під покровительством Петра І та пропагував його реформи. Згодом займав поважні посади, був архієпископом та, врешті, віце-президентом Синоду. Прокопович приділяв багато уваги розвитку
освіти, організації шкіл. Помер у Петербурзі 8 (19) вересня 1736 р. [10].
Зібрання поезій мислителя – це книжки “Lucubrationes…” і “Illustrissimi ae reverendissimi…”, видані у Братиславі в 1743-1744 рр. Вірші свідчать про блискуче володіння автором
латинським і польським поетичним складом. В творах він “полемізував з проповідниками…,
звинувачуючи їх у зловживанні фантастичними образами, довгих перифраз, нагромадженні
синонімів; висуває вимогу лаконічності, ясності й гідності вимислу” [13: 170-180].
Серед теологічно-філософських творів Прокоповича є кілька елегій, зокрема тих,
що написані латинською мовою: “Елегія, в якій блаженний Олексій розповідає про
своє добровільне вигнання”, “Elegia parenetica ad discipulum … ” (“Повчальна елегія до
учня…”), “Elegia ascetica filii ad parentem” (“Аскетична елегія сина до батька”), “Elegia
illustrissimi Mytropolitae Razanensis et Muraemensis Stephani Iaworski ante mortem suam
super libros bibliothecae suae composita” (“Елегія Стефана Яворського митрополита
Рязанського та Муромськогоперед смертю своєю над книгами створена”).
В елегійних творах автор наслідує античні канони написання. За витончений стиль і
красу латинськомовних віршів його називали сучасним Горацієм.
В парадигмі українського літературного процесу більшість літературних жанрів
мали і періоди занепаду, і піднесення, але жоден з них не мав такого поширення і
літературної стійкості, як елегія, і, який був “найбільш поширеним жанром” новолатинської літератури [9: 80].
Поетика латинськомовних елегійних творів епохи Ренесансу та Барокко – надзвичайне
та унікальне явище українського письменства. Вона відобразила високі художні можливості
поетів, впливала на розвиток та вдосконалення версифікації і, разом з тим, розширювала національну тематику. Майже в усіх елегійних творах цього періоду, згідно настанов шкільних
поетик, автори вводили різноманітні тропи та фігури, вживали символи, алегорії.
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Термін європейської лінгвістики та літературознавства, який охоплює твори різних жанрів,
написані латинською мовою, починаючи з епохи Відродження аж до наших часів [“Companion to
Neo-Latin Studies”1990 – част.І, 1998 – част.ІІ]
1
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Предметом дослідження у статті стали естетичні погляди Дж. Д. Селінджера – відомого американського письменника ХХ століття. У творчості автора виразно окреслилися його нонконформістські погляди та філософсько-психологічні аспекти. Особливу увагу приділено художній своєрідності, мові, головним персонажам і
сюжетно-композиційним особливостям творів.
Ключові слова: естетичні погляди, персонаж, образ, символ, філософський аспект,
мова художнього твору.
Предметом исследования статьи стали эстетические взгляды Дж. Д. Сэлинджера – известного американского писателя ХХ века. В творчестве автора отчетливо
обозначились его нонконформистские взгляды и философско-психологические аспекты.
Особое внимание уделено художественному своеобразию, языку, главным персонажам и
сюжетно-композиционным особенностям произведений.
Ключевые слова: эстетические взгляды, персонаж, образ, символ, философский
аспект, язык художественного произведения.
This article deals with the aesthetic views of J. D. Salinger – the famous American writer of
XXth century. The author outlines his nonconformist point of view and philosophical and psychological aspects. Special attention is paid to artistic character, language, main characters,
images, subject and plot features in the works.
Key words: aesthetic views, novel, character, image, symbol, philosophical aspect, language of art work.
Джером Девід Селінджер – письменник, якого називають класиком американської літератури, ім’я якого оточено таємницею. Його літературна спадщина вже давно стала предметом дослідження. Однак, не дивлячись на велику кількість робіт з вивчення творчості
американського письменника (А. Борисенко, В. Братко, І. Галинська, Р. Козленко, І. Красуцька та ін.), його твори до цього часу викликають дискусії. Об’єктом нашого дослідження є повість «Над прірвою у житі» та збірка «9 оповідань», предмет дослідження – естетичні погляди у вище зазначених творах. Мета дослідження – аналіз естетичних поглядів
Дж. Д. Селінджера. Для досягнення мети, висувається ряд завдань: проаналізувати естетичні погляди письменника, визначити особливості його філософських, психологічних та
нонконформістських поглядів, що знайшли відображення у творах митця при зображенні
головних персонажів, їх мови, ставлення до життя тощо.
Естетичні погляди Дж. Д. Селінджера проявляються у його філософській свідомості
через чуттєве пізнання світу, споглядальне й творче ставлення людини до дійсності, у
суб’єктивному освоєнні навколишнього світу через стан духовно-чуттєвої ейфорії, піднесення, катарсису, духовної насолоди і т.д.
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У повісті «Над прірвою у житі» та збірці «9 оповідань» відбилися нонконформістські світовідчуття письменника та його захоплення буддистською естетикою. Так, головним нонконформістом у творі Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» є головний
персонаж – Голден Колфілд. Його опір – це виклик бездуховному існуванню суспільства й обивательському конформізму. У творі підіймається тема непорозуміння Це
ніби реакція персонажа твору на фальшиві цінності суспільства, що розкриваються у
стосунках-конфліктах з іншими персонажами оповідання. Голден – дивак, незрозумілий
для суспільства, далекий від ідеалу: буває лінивий, неправдивий, непослідовний, іноді егоїстичний. О. Єременко справедливо зазначає у своїй праці «Дж. Селінджер «Над
прірвою в житі»: Матеріали до варіативного вивчення. Тринадцятий апостол? Образ головного героя роману з погляду літературознавця» [3], що Голден кидає виклик всьому
суспільному ладу людства, що побудовано на підлабузництві та нещирості, а тому «Він
кидає виклик усім – ровесникам, дорослим, життю» [3: 56]. Його супротив засновано на
нонконформізму – готовності, незважаючи ні на які обставини, діяти всупереч позиції домінуючої більшості суспільства, відстоювати свою прямо протилежну точку зору. Тому
в творі головний персонаж є ніби «диваком». «Дивацтво, відщепенство – форма непогодження, протесту, яка йому доступна, проти вад суспільства, бездуховності», – зазначає
Т. Конєва [5: 47-48]. Здатність людини чинити опір, думати й діяти по-своєму є проявом
нонкорфізмому, коли інтелектуальні, упевнені в собі й стійкі до стресів люди чинять
саме наперекір. Створений Селінджером образ Голдена Колфілда ввібрав у себе одну із
суперечливих сторін американської свідомості – індивідуалістичне бунтарство. Це єднає
письменника з філософами-екзистенціалістами Ж.-П. Сартром, А. Камю, В. Голдінгом
та ін. Основний принцип зображення – принцип контрасту з оточенням. Нонконформізм Голдена – це незгода, неприйняття норм та цінностей, домінуючих у суспільстві,
а ще – це погляд на різні англійські релігійні організації, що розходяться в поглядах із
вченням панівної англіканської церкви. Дж. Д. Селінджер показав типовий для середини ХХ століття прошарок молоді-бітників в американському суспільстві та їх уявлення,
що характеризувалися асоціальною поведінкою і неприйняттям традиційних культурних
цінностей нації. Їх світогляд широко представлений у прозі письменника. Якщо людина
не згодна з думкою або переконанням більшості, то про підтримку не може бути й мови,
бо зустрічає невдоволення, несприйняття, ненависть. Люди-нонконформісти здебільшого – лідери, генератори ідей, новатори. Спочатку їх не сприймають, але через деякий час
думка може змінитися. Так влаштований світ: спочатку ненависть, обурення, потім цікавість і шанування. Відчуження особистості – це своєрідна ідеологема Дж. Д. Селінджера
і в американській літературі 50-х років XX століття вцілому. Самітність та відчуження
– найбільш складна проблема, тому що у повісті показано протиріччя між мріями та реаліями життя. У той же час головний персонаж Голден – типовий американський підліток,
у образі якого письменник ніби зібрав найкраще із світобачення американських підлітків
його віку. Він представник молодої повоєнної генерації, в якому яскраво втілилось його
світовідчуття. Про себе він скаже: «Якщо хочете знати правду, то я пацифіст» [6: 40].
Навіть сама назва твору є алегоричною й відсилає до рядків з віршу Р. Бернса. Також Ісус Христос називав апостолів ловцями, хоча тут не варто забувати про захоплення
американського письменника дзен-будистською філософією. Ф. Штейнбук у своїй статті
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«Щоб книга стала особистішою» (Дж. Селінджер «Над прірвою у житі») (2000) звернув
увагу на те, що рух твору «Над прірвою у житі» є повільним звільненням героя від занадто поверхневого ставлення до життя.
Своєрідність даного твору проявляється у новаторському підході до манери оповіді, зображенні його дійових осіб, мові персонажів, способу зображення дійсності, ставленні до
життя тощо. Історія Голдена – сповідь людини, що не може і не хоче змінити світ, а здатна
лише з граничною щирістю так побачити, так показати цей світ, що і читачам передається
ця відраза. Він виступає втіленням принципів людяності, щирості й доброти на противагу
оточенню, не прикидається і вже це наділяє його позитивними рисами. Як виявляється з
визнань героя оповідання, Колфілд не за віком інфантильний. Він не бажає походити на дорослих спочатку більш емоційно, ніж усвідомлено. Автор виправдовує юнацький максималізм Голдена Колфілда, і його ненаситну жагу до справедливості, відкритості в людських
стосунках. А гнітить Голдена те, про що він судить цілком «по-дорослому» – це відчуття
безвихідності, приреченості всіх спроб влаштувати життя в цьому світі відповідно до своїх
ідеалів: «Мені вже майже ніщо нічого не дає. Ось до чого я дожив. Я зайшов у безвихідь»
[6: 108]. Вдивляючись у майбутнє, Колфілд не бачить нічого, крім тієї сірої щоденності, що
вже стала долею більшості його співвітчизників, і каже: «Чого мені хотілося тоді найдужче, то це накласти на себе руки. Хотілося виплигнути з вікна» [6: 87].
Персонажу Селінджера не вдається зацікавити своїми, досить сумбурними, планами на
майбутнє подругу Саллі Хейс, яка не дуже вірить у пропоновану їй ідилію життя в «хатині
біля струмка». Вона не розуміє, на відміну від Голдена, що потім все зміниться: «Кажу, після того, як я закінчу коледж тощо, ніяких «геніальних» місць ніхто вже не об’їжджатиме.
Ти розплющ очі! Все буде зовсім інакше. Тобі доведеться спускатись у ліфті з купою валіз,
дзвонити всім по телефону й прощатися, а потім розсилати з усіх готелів листівки... А я
ходитиму на роботу в якусь контору, зароблятиму скажені гроші і їздитиму на машині або
в автобусі по Медісон-авеню, і читатиму газети, й усі вечори гратиму в бридж, і ходитиму
в кіно» [6: 109]. Одна тільки Фібі, десятилітня сестричка Колфілда, не тільки готова приєднатися до Голдена, але й іде в цьому пориві набагато далі свого критично налаштованого
брата. Ю. Лідський у своій роботі «Очерки об американских писателях XX века» (1968)
уважає, що Голден живе у жорстокому світі, що бездушно, як автомат, прагне або зломити
свою жертву, або перекроїти її за своїм образом і подобою. Герой Дж. Д. Селінджера наділений «абсолютним моральним слухом», він миттєво розрізняє фальш і лицемірство, відчуває те, на що інші не звертають увагу.
Голден Колфілд часто говорить про свою так звану брехливість: «Другого такого брехуна, як я, світ іще не бачив» [6: 16]. Про себе Голден каже: «Вже як почну, як розохочусь,
годинами не можу спинитися» [6: 50]. Він не злісний брехун, просто у нього надзвичайно
багата уява, його тягне щось видумувати, фантазувати, перетворювати життя на гру. Наприклад, він часто уявляє, як його підстрелять, чи як він відлупцює ліфтера Моріса і т.д.
Дж. Д. Селіндежер точно передав надмірність почуттів у образі Голдена – рису, що
притаманна підліткам. Герой часто говорить, що ненавидить все навкруги: «Слухай, як же
я все це ненавиджу! Не тільки школу. Все! Ненавиджу жити в Нью-Йорку, і взагалі. Ненавиджу таксі, автобуси на Медісон-авеню з їхніми водіями, які щоразу кричать на тебе,
щоб виходив у задні двері. Ненавиджу знайомитися з кривляками, які називають Латів
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ангелами. Ненавиджу щораз їздити в ліфті, коли хочеш просто вийти на вулицю... Навіть
давніх машин не люблю. От не цікавлять вони мене, і край. Краще б уже завести коня. В
конях принаймні є щось людське...» [6: 107]. І коли сестра Фібі каже, що їй теж «все не подобається!» [6: 138], – то Голдену спочатку нема що протиставити цим словам. Йому важко
пригадати людей і речі, які йому подобаються. Але він захищається: «Я ненавиджу зовсім
не всіх. Бува, зненавиджу когось, а потім і відійду» [6: 152].
Компонування тематично-суб’єктного пласта художнього твору Дж. Д. Селінджера
визначає його стильову особливість. Його стиль на рівні зовнішньої форми твору виконує
таку ж роль, що композиція на тематично-подієвому. Форми мовленнєвого вираження, мовні
засоби впорядковуються, набувають через їх розміщення єдиноможливого значення, виконують у контексті твору естетичну функцію. Стиль художнього твору «Над прірвою у житі»
– художня закономірність, доцільне поєднання мовностильових ресурсів, якими письменник
скористався відповідно до власного задуму. Автор має свій стиль. Характеристика стильових
чинників дається через поняття «композиція». Композиція характеризує внутрішній каркас
твору в єдності більших і менших конструкцій, а стиль передає їх ансамблевість, неповторність поєднання. Розкрити головних персонажів твору Дж. Д. Селінджера допомагає мовний
контекст, оскільки мова відіграє значну роль у формуванні внутрішньої організації сюжету,
що вбирає в себе п’ять елементів: експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію і розв’язку.
Фабула в творі «Над прірвою у житі» Дж. Д. Селінджера – це розповідь про своє життя шістнадцятирічного тінейджера, яку він розказує перебуваючи у психіатричній лікарні. Взагалі
події відбуваються протягом кількох тижнів напередодні Різдва 1949 року. Про головного
персонажа ми дізнаємося з його ж розповіді про себе. Композиційний прийом протиставлення суспільства і людини мав автоматично викликати у читача бажання проаналізувати
ситуацію 60-х рр. ХХ ст., що розгортає тему оповідання – болісний перехід із дитячого світу
до світу дорослих, труднощі у процесі зміни цінностей і травми та втрати, що вони за собою несуть. Відчайдушний, хоч і безнадійний опір викликає неминучість такого характеру.
В. Братко справедливо зазначає: «Дуже вдалим виявився вибір головного персонажу: не одне
покоління відразу упізнавало в ньому свою репрезентативну фігуру, мовби нікому більше
не дано було виявити сокровенне життя підлітків так, як вдалося Голену Колфілду» [1: 46].
Звернення до зображення внутрішнього світу свого головного персонажа, який протистоїть
бездуховному жорстокому світу дозволяє визначити оповідання як твір-виклик. Сюжет твору представлено у певних площинах: час охоплює часові площини, а сюжет – просторові, а
кульмінаційний момент сюжетної лінії і її розв’язка пов’язані з Голденом, який вбачає своє
майбутнє у тому, щоб стерегти дітей над прірвою у житі. Фабульний простір на сюжетному
рівні твору зазнає подальшої локалізації через змалювання його життя, коли ми дізнаємося,
що він не божевільний підліток, а людина з філософським мисленням. Тож події і сюжетні
лінії у творі розгортаються через його розповіді-роздуми. Образ Голдена виступає центром
художнього простору, який поєднує часові площини: теперішнє, минуле і майбутнє. Сюжетна лінія тяжіє до ретроспективних тенденцій. Основу сюжету становить його конфлікт з суспільством, свободи людини і її обов’язку. Часові площини зіставляються на основі наявності
або відсутності певних образів-моделей: «представників» суспільства: учителів, учнів, молоді, жіночих образів та образу головного персонажу тінейджера Голдена. «Селінджеровське
визначення назви повісті також має символічний підтекст (буквальний переклад «Ловець у
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житі»). Зазираючи у прийдешні роки, Дж. Селінджер розповідає у повісті, та й не тільки в
ній, про спроби людини вирватись за межі суспільства» [1: 47]. Кульмінацією твору є слова
Голдена про те, чим він мріє займатися в житті: «Я собі уявляв, як табунець малечі грається
серед поля – кругом жито й жито, куди не глянь, тисячі дітлахів, і довкола – жодної людини,
тобто жодної дорослої людини. Крім мене, звичайно. А я стою на краю страшнючої прірви.
Нібито я повинен ловити малюків, якщо вони підбіжать дуже близько до прірви. Бо вони
граються, гасають і не дивляться, куди біжать. А я повинен звідкись вискакувати й ловити їх,
щоб не зірвались у прірву. Оце й усе, що я маю цілий день робити. Стерегти дітей над прірвою в житі. Дурниці, звичайно, я знаю, але це – єдине, чого мені хочеться по-справжньому»
[6: 141]. Падіння у прірву – одна із поширених тем у літературі XX століття – означає, насамперед, розставання з дитинством. Голдена турбує перехід зі світу несвідомого дитячого демократизму до світу встановлених серед дорослих престижних та майнових кордонів. Дітей
треба рятувати від світу, від його розтлінного хворобливого впливу. Він мріє врятувати дітей
від прірви дорослості й прагне до такої гри, щоб вона до кінця була переповнена любов’ю і
стала бажаною справою.
Юнак не може вписатися у суспільство, де панують лицемірство й брехня. Слово «фальш»
спостерігаємо в повісті чи не найчастіше. На перший погляд може здатися, що все навколо
юнака фальшиве і лукаве. А. Косоговський у роботі «Життя – це гра?» (Дж. Д. Селінджер
«Над прірвою у житі») (1999) зауважує, що Голден сприймає світ по-своєму, не за загальними правилами гри у життя. Автор піднімає актуальні для молоді питання й остаточно не дає
відповіді на них, хто ж насправді Голден Колфілд: самітник, бунтівник, егоїст чи сумлінний
представник американської нації – це кожний має вирішити і довести собі сам. Тож, як бачимо, у творі «Над прірвою у житі» відбилися нонконформістські світовідчуття поета.
Що стосується збірки «9 оповідань», то тут проявилося захоплення письменника буддистською естетикою. Наприкінці 1940-х років письменник став вивчати дзен-буддизм і
згодом зазнав індо-буддійського впливу. Це захоплення тривало до останніх років життя.
Він став палким прихильником індуської містики викладеної у книзі «Навчання Шрі Рамакрішни», яка була перекладена на англійську мову Свамі Ніхілананда і Джозефом Кемпбеллом. Дж. Д. Селінджер вів самотній спосіб життя в особняку в містечку Корніш, штат
Нью-Гемпшир, займаючись різноманітними духовними практиками: буддизмом, індуїзмом,
йогою, макробіотикою, діанетикою й нетрадиційною медициною. Він був знайомий з староіндійською поетикою завдяки роботі відомого індійського санскритолога Сушила Кумара
Де, який у 1947 р. опублікував свою статтю «Деякі проблеми санскритській поетики», де
дослідив питання відповідності змісту і форми вираження поезії через створення певного
настрою, що має два рівні: виражений словами і сугестивний, що випливає з першої частини. Староіндійській поетиці властиві номінативне, метафоричне й сугестивне значення.
Індійському ученому Анандавардхане (IX ст.), істинна бачилася не у вираженому словами,
а у натяку, підтексті, що у давньоіндійській літературі називається дхвані. За теорією дхвані,
приховане значення може бути різним: а) проста думка, б) риторична фігура; в) певний поетичний настрій [2]. Останній тип дхвані вважається головним призначенням літератури.
У староіндійській літературі існували категорії настроїв (раса). Тому ця індійська ідеологія
втілилася у творчості Дж. Д. Селінджера. Так, за теорію раса одні теоретики налічували вісім
настроїв, інші – дев’ять або десять. У творчості американського письменника виділяють на320

ступні дев’ять літературних настроїв, що знайшли відображення: 1) еротичне, любов – «Добре ловиться рибка-бананка»; 2) гумористичне, сміх, іронія – «Дядечко Вігго в Коннектикуті;
3) патетичне, співчуття – «Перед самою війною з ескімосами»; 4) настрій жаху, гнів – «Людина, який сміявся»; 5) героїзм, мужність – «У човні»; 6) настрій страху – «Присвячується
Есме»; 7) настрій відрази – «І ці губи, і очі зелені»; 8) настрій подиву, одкровення – «Блакитний період де Дом’є-Сміта»; 9) настрій спокою, відречення від світу – «Тедді» [2]. Пізніше
теоретиками був уведений і десятий настрій – вираз дружби і спорідненої ніжності. Згідно з
цим у літературі часто одне із зазначених вище настроїв є домінуючим у творі й називається
стхайіблава. Це вчення в основному відповідає європейській теорії про стилі – трагічному,
героїчному, патетичному, драматичному, комічному, елегійному або меланхолійному, але
розроблено значно детальніше.
Кожна новела Дж. Д. Селінджера, що міститься у книзі «Дев’ять оповідань», з точки
зору теорії настроїв раса, має своє «головне почуття», причому усі оповідання йдуть один
за одним відповідно до традиційної класифікації, що міститься в книгах А. Кізса «Історія
санскритської літератури» та С. Де «Історія санскритської поетики». Отже, можна погодитися з думкою І. Галицької, яка зазначає, що всі «Дев’ять оповідань» мають реалістичний і
філософський аспект із прихованим змістом дхвані [2]. Дж. Д. Селінджер, удаючись до витончених категорій і техніки санскритської поетики, підсилює гуманістичне звучання новел, наповнює їх глибоким змістом. Усі його твори у збірці мають сугестивний характер, що
міститься, в епіграфі до книги американського письменника. Це епіграф художника, поета і
проповідника Коан Хакуіна Осе (1685-1768), відомого в дзенській літературі книгою «Одна
рука» [6]. Коан говорить: «Плескіт двох долонь дає звук, а як звучить плескіт однієї долоні?»
Американський дослідник дзен А. Уотс вважає метою Коан є намір відіслати в прямо протилежному напрямку, до якого треба було б звернутися. А. Уотс стверджує, що Коан Хакуіна
прагне довести, що все, що можна відчути, побачити, торкнутися, так само непізнанно, як і
«ніщо» [2], тобто звук плескоту однієї долоні. На нашу думку, обраний письменником епіграф слід розглядати як натяк на буквальний сенс оповідань з реалістичним змістом і як таємну констатацію неможливості розумового вирішення життєвих проблем, з ідеалістичним
твердженням існування двох світів – явного і прихованого, матеріального і духовного, реального та ірреального. Іншими словами, крім «звуку плескоту двох долонь», стверджується
існування «звуку плескоту однієї долоні», коли не все піддається поясненню.
Таким чином, естетичні погляди американського письменника Дж. Д. Селінджера яскраво втілилися у його відомому оповіданні «Над прірвою у житі» та збірці «9 оповідань», що
були розглянуті на соціально-історичному рівні з урахуванням нонконформістських поглядів та філософсько-психологічних аспектів. Особливу увагу приділено назвам творів та їх
інтерпретації у дзен-будійській філософії, яка знайшла відображення у назвах творів, їх художній своєрідності, мові та образах головних персонажів, образах-символах та сюжетнокомпозиційних особливостях творів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Братко В. Письменник, якого завжди будуть читати. До вивчення творчості
Дж. Д. Селінджера у школі / В. Братко // Зарубіжна література в навчальних закладах. –
2002. – №1. – С. 43-47.
321

2. Галицкая И. Л. Загадка Селинджера. / И. Л. Галицкая. // Загадки известных книг. –
М. : Наука, 1986 – 128 с.
3. Еременко О. В. Дж. Селінджер. «Над прірвою у житі. Тринадцятий апостол? Образ головного героя роману з погляду літературознавця / О. В. Єременко // Всесвітня література в
сер. навч. закл. України. – 2000. – № 4. – С. 56-58.
4. Зверев А.М. Сэлинджер: тоска по неподдельности / А. М. Зверев. // Сэлинджер Дж. Д.
Выше стропила, плотники: Повести, рассказы. – Харьков : Фолио, 1999. – С. 472-479.
5. Конєва Т. М. «Безодня, в я яку ти летиш…»: Матеріали до вивчення роману Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» / Т. М. Конєва // Зарубіжна література в навчальних
закладах. – 1998. – №5. – С. 47-48.
6. Селінджер Дж. Д. Над прірвою у житі: Повісті, оповідання. / Дж. Д. Селінджер // К. :
Молодь, 1984. – 272 с.
7. Сэлинджер Дж. Д. Выше стропила, плотники: Повести, рассказы. / Дж. Д. Сэлинджер. – Харьков : Фолио, 1999. – 479 с.

УДК 821.161.1

С.Е. Трунин
(Минск, Беларусь)

АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА В. НАБОКОВА КАК ОБЪЕКТ
АВТОРСКОЙ РЕФЛЕКСИИ В РОМАНЕ Д. ГАЛКОВСКОГО
«БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК»
У статті розглядається рецепція англомовних текстів В. Набокова в романі Д. Галковського «Безконечна безвихідь», особливості авторської рефлексії і вплив класика на
концепцію роману. Досліджуються теми і проблеми, що піднімаються Д. Галковським
в процесі деконструктивістського аналізу творів В. Набокова і їх значення в контексті
російської літератури XX – почтку XXI ст.
Ключові слова: рефлексія, рецепція, деконструкція, інтертекстуальність, постмодернізм.
В статье рассматривается рецепция англоязычных текстов В. Набокова в романе
Д. Галковского «Бесконечный тупик», особенности авторской рефлексии и влияние классика на концепцию романа. Исследуются темы и проблемы, поднимаемые Д. Галковским
в процессе деконструктивистского анализа произведений В. Набокова и их значение в
контексте русской литературы XX – начала XXI вв.
Ключевые слова: рефлексия, рецепция, деконструкция, интертекстуальность,
постмодернизм.
The article deals with the reception of V. Nabokov's English-speaking texts in D. Galkovsky's novel «Infinite deadlock». Themes and the problems lifted by D. Galkovsky in the pro© Трунин С.Е., 2011
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cess of the deconstructive analysis of works of V. Nabokov and their value in the context of the
Russian literature of XX – the beginning of XXI centuries are investigated.
Key words: reflection, the reception, deconstruction, intertextuallity, postmodernism.
В. Набоков – единственный классик XX века, ряд произведений которого подвергся
детальному анализу на страницах «Бесконечного тупика». Однако не только его художественные тексты, но и эссе, и вклад в русскую литературу и культуру интересуют
Галковского. Это обусловлено, во-первых, самой концепцией книги: разговор о русской
культуре и литературе немыслим без Набокова; во-вторых, творчество именно этого русского классика явилось той призмой, сквозь которую литература XIX в. «шагнула» в
XX век. В-третьих, творчество самого Набокова предвосхитило некоторые литературные
стратегии конца XX в. и таким образом оно актуализировалось на современном этапе.
Эти и многие другие аспекты затрагивает Галковский в романе, делая акцент на контекстуальном анализе как самом адекватном способе рецепции творчества Набокова.
Из всего корпуса англоязычных художественных произведений классика Галковским
анализируется только «Лолита» и «Бледный огонь»1; роман «Ада, или Радости страсти»
упоминается всего один раз. Из нехудожественных текстов цитируется эссе Набокова «Николай Гоголь». Этот факт объясняется, скорее, тем, что на момент написания «Бесконечного тупика» (1985–1988) не все англоязычные произведения Набокова были переведены
и опубликованы в России. Даже роман «Дар» прочитан Галковским в ксерокопированной
распечатке. Тем не менее, роману «Лолита» (1955) уделяется достаточно внимания и порядка десяти Примечаний посвящены анализу тем и проблем данного произведения. Что
касается персонажей, то автора интересует Гумберт и побочные линии, связанные с ним.
Симптоматично, что для анализа данного произведения Галковский выделяет тематический диапазон, на который словно «нанизывает» свой комментарий. В целом эта
парадигма выглядит следующим образом:
1) тема разрушения «твердых определений» (Примечание №165);
2) тема «филологической охоты» / «литературной дуэли» (Примечания №178, 206);
3) тема расового преступления (Примечание №617);
4) тема договора с нечистой силой (Примечание №552);
5) тема нимфеток (Примечание №283).
Своеобразной точкой отсчета, стержнем, вокруг которого развиваются все темы,
является образ Гумберта. Именно от него Галковский развивает все логические линии в процессе деконструктивистского анализа. Автор «Бесконечного тупика» избавляется от штампов и клише в восприятии произведений и потому неудивительно,
что центральным персонажем «Лолиты» он видит не девочку-нимфетку и ее судьбу, а
Гумберта, и в соответствии с этим выстраивает свою концепцию восприятия романа в
целом: «В центре повествования трагедия человека, наделённого сознанием и высоким
творческим потенциалом, но не способного вырваться из темницы реальности, то ли
из-за слабости духа, то ли из-за особой крепости телесной оболочки» [1: 118]. Кроме
В оригинале – «Pale Fire», поэтому существует другой вариант перевода этого названия как «Бледное пламя».
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того, автор обнаруживает интертекстуальные параллели с образом Гумберта и считает
его лишь клеткой набоковского сознания, а в Примечании №923 также дополняет: «Несомненно, Набоков подарил Гумберту свою мечту, когда писал о его взаимоотношениях
с психоаналитиком» [1: 654]. В этом контексте достаточно вспомнить высказывания Набокова о Фрейде в «Других берегах». Однако автобиографическими чертами этот образ
не исчерпывается. В Примечании №165 Галковский выводит его генеалогию из подпольного человека Достоевского, но и сразу же отмечает различия: «<…> у Достоевского девальвация субъективная, а у Набокова объективная. Герой “Записок” разрушает мнения
в тексте, а Гумберт Гумберт – за текстом, в голове у читателя» [1: 116].
Как уже было указано выше, одна из тем романа – это разрушение «твердых определений». Автор «Бесконечного тупика» развивает свою мысль, анализируя образ Гумберта и в
результате приходит к заключению, что этому персонажу нельзя дать определение, потому
что «Набоков в принципе отказывается от какой бы то ни было дидактики» [там же]. Любые
трактовки, по мнению Галковского, неизбежно сузят конкретное читательское понимание
этого героя. Писатель-философ вслед за Набоковым словно оправдывает его. В Примечании
№178 подробно анализируется сцена «филологического убийства» Куильти Гумбертом, который предстает как не совсем обычный убийца, а точнее, совсем необычный, потому что
убийство начинается с диалога, предшествующего первому выстрелу. «Гумберт настиг похитителя Лолиты, но никак не может его убить из-за зарослей языка, в которых его “я”
путается и растворяется» [1: 122]. Набоков, по мысли Галковского, по-своему продолжает
типично русскую традицию «литературной дуэли», под пером классика превращающуюся
в «филологическую охоту» (так атрибутирована ситуация в Примечании №206).
Галковский как внимательный читатель неоднократно обращает внимание на переворачиваемость мира в «Лолите», на подвижность границ и заложенную самим Набоковым
множественность интерпретаций происходящего. Так, в Примечании №552 рассматривается тема договора с нечистой силой, которая, по мнению Галковского, наиболее разработана
именно в этом романе: «Гумберт, соблазненный демоном Лолитой, отдается во власть автора судьбы – Мак-Фатума. Мак-Фатум дает осуществиться его (литературным?) фантазиям, ведя своего героя к неизбежной расплате и гибели. <…> Гумберт “претворяет мечту в
жизнь” более сознательно, и поэтому сам чем-то напоминает дьявола (даже внешне). Связь,
таким образом, двусторонняя <…>» [1: 395]. В Примечании №617 автор, продолжая эту
тему, связывает ее с еврейской, многократно затрагиваемой в «Бесконечном тупике». Поэтому его взгляд пристрастен: «для набоковских героев, причастных нечистой силе, характерна
специфическая семитская внешность <…>» [1: 439]. Но в этом же контексте он явно иронизирует и подвергает деконструкции «еврейский вопрос» как таковой: «Однако в результате,
пожалуй, “арийская роза” совращает простодушного семита» [там же]. Вообще сама тема
нимфеток представляется Галковскому не важной, не существенной при рассмотрении романа. Ни в одном Примечании нет подробного анализа образа Лолиты (лишь в Примечании
№283 он вскользь указывает, что у Набокова «проститутки всамделишные»).
Таким образом, в процессе рецепции романа «Лолита» Галковским выделяется несколько векторов, дающих направление анализу, но все они так или иначе связаны с
образом главного героя, являющимся своеобразным «ключом» к пониманию и интерпретации романа.
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Еще один англоязычный роман, заинтересовавший писателя, – это «Бледный огонь»
(1962), структура которого схожа со структурой «Бесконечного тупика»: оба произведения представляют собой комментарий к исходному тексту (у Набокова это поэма Джона
Шейда (вымышленный персонаж) «Бледный огонь»), выполняющему второстепенную
роль. Согласно концепции Галковского, появление «Бледного огня» не случайно: «Набоков начал с комментариев к “Евгению Онегину”, но не смог остановиться и написал “Бледный огонь”» [1: 172]. Впрочем, аналогичную ситуацию наблюдаем и в «Бесконечном тупике», где объем комментариев в значительной степени превышает объем
исходного текста. И у Набокова, и у Галковского комментарий представляет собой самостоятельный текст. Еще один аспект, близкий Галковскому в этом романе, – это ирония:
«Хотя “Бледный огонь” англоязычное произведение, но ирония национального рока сделала саму структуру этой вещи гротескно русской» [1: 172]. В связи с этим романом в
Примечании №270 автор пишет о 2-х видах комментариев: «Как известно, существуют
два вида комментариев: герменевтика, то есть “герметический” анализ текста, строгое
следование его содержанию, и экзегетика – “мысли по поводу”. Для еврейской и русской
культур из-за их дуализма свойственно смешение первого и второго» [1: 176]. Антисемитизм, приписываемый Галковским Набокову, нашел отражение, по мысли автора, в этом
романе: «“Бледный огонь” – это антисемитская книга, так что необыкновенно интересно
прочитать комментарии еврея к этому произведению (а ведь где-то вышли наверняка)»
[там же]. Замысел Галковского заключается в поиске гипертекстуальных отсылок внутри
творчества классика с целью наиболее полно и широко схватить и проинтерпретировать
его писательские стратегии (и таким образом постичь логику творчества).
Персонажи «Бледного огня» немногочисленны и поэтому Галковский вспоминает
только о двух – Джоне Шейде и Якове Градусе. В Примечании №283 автором анализируется тема проституции в контексте набоковского творчества (выше уже цитировался
фрагмент из «Лолиты»). Писатель-философ считает, что Джон Шейд спекулирует трагической смертью своей дочери. В комментариях это оправдывается творчеством, однако
Галковский замечает: «Вот еще почему влекло русских писателей к теме проституции
– чувство глубочайшего внутреннего родства. Но родства совершенно неосознанного»
[1: 283]. В Примечании №534 автор репрезентирует более широкий контекст восприятия
романа, а также образа Якова Градуса: «Тема Чичикова получила развитие в творчестве
самого Набокова. В “Бледном огне” есть уподобляемый орудию дьявола персонаж, некто
Яков Градус, человек темного немецко-еврейско-русского происхождения» [1: 382]. И
далее следует несколько цитат из романа Набокова, в котором описывается путешествие
этого героя в поисках земблянского короля. Таким образом, можно констатировать факт,
что сам Галковский в процессе комментирования данного романа колеблется между герменевтическим и экзегетическим типами. Умелое сочетание этих видов анализа позволяет сделать интерпретацию максимально объективной.
Еще одно произведение, но уже не художественное, о котором следует упомянуть в
контексте англоязычного творчества писателя, – это его эссе2 «Николай Гоголь» (1944).
Составителями американского периода собрания сочинений Набокова жанр этого произведения
обозначен как «роман-эссе» (см.: Набоков В.В. Американский период. Собр. соч. в 5 тт. Т. 1. – СПб.:
«Симпозиум», 2004).
2
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Творчество Набокова-критика привлекает внимание Галковского и потому он неоднократно цитирует эссе. Оно играет важную роль в контексте культурфилософской опосредованной рецепции творчества Гоголя. Цитируя эссе, Галковский неизбежно обращает внимание
на 2 аспекта, особо выделяемые Набоковым в процессе анализа гоголевского творчества:
1) бездна русского языка: «материя Гоголя – это язык» [1: 44].
2) тема черта (изначально бесёнка), в конце творчества расшифрованная в образе
Чичикова.
Сам факт включения эссе «Николай Гоголь» в контекст рецептивного освоения двух
классиков позволяет Галковскому не только обнаружить и подвергнуть деконструктивистскому анализу «точки пересечения» писателей, но и создать новый угол зрения на
ряд тем и проблем русской литературы в целом.
Англоязычное творчество Набокова мыслится Галковским в неразрывном единстве
с русскоязычным. Контекстуальный принцип анализа тематического диапазона произведений помогает автору глубже проникнуть в творческую мастерскую Набокова, а также
проследить степень его влияния на русскую литературу.
ЛИТЕРАТУРА
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ЗАПОЗИЧЕННЯ І ПЕРЕКЛАД

Стаття містить аналіз сучасних лексичних запозичень.
Ключові слова: лексика, запозичення.
Статья содержит анализ современных лексических заимствований.
Ключевые слова: лексика, заимствования.
The article contains the analysis of modern lexical loan-words.
Key words: lexicology, loan-words.
За останні 2-3 десятиліття значно збільшилася кількість лексичних запозичень
переважно з англійської мови до значної кількості індоєвропейських мов, зокрема
східнослов’янських (російської та української), польської як найзначнішого представника західнослов’янських (за кількістю носіїв), до німецької.
Французькій мові такої навали запозичень вдається уникати не без втручання владних структур, які видали ряд наказів із забороною зловживати англійськими запозиченнями, мотивуючи це тим, що лексика французької мови є багатою і можна висловити нею
все, не звертаючись до інших мов.
У популярних німецьких журналах (Stern, Fokus) англійські запозичення (слова,
навіть звороти) зустрічаються на кожній сторінці, і помітних намагань зайнятися пуристичним очищенням не помітно. Як тут не згадати, що в кінці 18 ст. і на початку 19
ст. у Німеччині проходить рух під назвою Entfälschung und Verdeutschung, наслідком дій
якого було усунення з німецького лексикону багатьох французьких і латинських слів.
Щодо східнослов’янських мов, то боротьба з надмірним захопленням іншомовними запозиченнями проводилася у першій половині 80-х років минулого століття. Тепер же
поповнення українського і російського лексикону запозиченими словами відбувається
доволі інтенсивно. Це дуже помітно по засобам масової інформації, особливо по телевізійній рекламі, коли розігруються майже скетчі , як-от реклама засобів для прання «козиряє» «чудовим засобом під назвою «оксіджен», яка є англізованим читанням грецького oxygen, давно перекладеного українською мовою як кисень, а російською кислород
(до речі, це повна калька з перекладом кожної складової частини цього слова). Інший
скетч (або моноспектакль) пов’язаний з рекламою профілактичного засобу для уникнення виразки шлунку – Reni; українська назва «шлунок» пристосовується зміною закінчення до Reni і стає «шлуні», яке дуже страждає без Reni, а з появою Reni одужує.
Будівництво якогось міського кварталу прорекламували (мабуть для краси) під назвою
© Нікітіна Ф.О., 2011
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«Комфорт-таун», бо назви «Зручне місто» або «Затишне місто», або, нарешті «Комфортне місто» представлялися рекламодавцям менш достойними. Будь-яка перевірка
дрібненької установи тепер не називається ні перевіркою, ані ревізією, а носять горду назву «аудит». Або ж візьмемо козирянням новим словом «продакшн», що є англізованою
вимовою латинського productio, давно запозиченого і відмінюваного і в українській мові,
і в російській мові – продукція, а ще його можна замінити словом «виробництво» (рос.
«производство»). Таким чином, назву фірми (або фірмочки), що носить гордовиту назву
«Продакшн лімітед» можна перекласти як «Обмежене виробництво». Дуже тішать очі й
вуха рекламодавців (або журналістів) слова «ексклюзив», «ексклюзивний». Замість того,
щоб сказати, що певний політик (або актор) дає інтерв’ю лише певному ТВ каналу або
газеті, вживають слова «ексклюзив» та ін.
Велику кількість запозичень часто пояснюють впливом глобалізації, що приносить
до різних мов економічні, юридичні, політичні терміни, поширені в англійській мові, які
у такий спосіб стають міжнародними. Проте, багато таких запозичень відомі якщо не
повністю, то своїми складовими частинами, запозиченими, раніше з латини або французької мови. Були періоди в світовій історії, зокрема в історії Європи, які теж характеризуються великою кількістю запозичень: у східнослов’янських мовах це вплив (релігійний та культурний) з боку Візантії, коли вона була могутньою державою. В лексиці
цей вплив позначився великою кількістю кальок з грецької мови. Латинізми проникли
до різних мов (у тому числі англійської) у Середні віки, коли наукові диспути проводилися латиною. У 18 ст. та в першій половині 19 ст. на лексичні системи різних мов був
великим вплив французької мови. Крім німецьких пуристів (про яких ми писали вище)
були й представники інших народів (зокрема російські літератори), але запозичення залишились у великій кількості в різних галузях – починаючи від політики і закінчуючи
гастрономією та кравецтвом.
Смішно було б наполягати на масовому вилученні запозичених слів або на їх калькуванні. Однак, не слід (заради удаваної краси або моди) тягти нові й нові «ешелони»
запозичень, коли можна обійтися вже давно надбаним «багатством».

328

УДК 821.10.03/1

Плющ Б.О.
(Київ, Україна)

ВІДТВОРЕННЯ КОЛЬОРИСТИКИ МАЛОЇ ПРОЗИ М.КОЦЮБИНСЬКОГО
В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ
У даній статті, спираючись на комплексний зіставний аналіз, розглядаються особливості відтворення в англомовних перекладах унікальної лексико-стилістичної риси
малої прози М.Коцюбинського.
Ключові слова: переклад, кольористика, ідіостиль, узус, метафора.
В данной статье, опираясь на комплексный сопоставительный анализ, рассматриваются особенности воспроизводства в англоязычных переводах уникальной лексикостилистической черты малой прозы М.Коцюбинского.
Ключевые слова: перевод, колористика, идиостиль, узус, метафора.
In this article relying on a complex comparative analysis of the peculiarities of the
reproduction of the unique lexical and stylistic features of the small prose by M.Kotsyubynsky
in the English translation are considered.
Keywords: translation, dyeing spectrum, idiostyle, uzus, metaphor.
Мета дослідження полягає в аналізі англомовних перекладів малої прози
М.Коцюбинського з позицій відтворення в них кольористики. Завдання: виокремлення значення кольористики як провідної риси ідіостилю М.Коцюбинського; визначення
ступеню і труднощів її відображення в англомовних перекладах. Актуальність статті
визначена практичним та теоретичним інтересом до труднощів перекладу індивідуальної авторської поетики в художньому тексті. Новизна статті полягає у дослідженні відтворення кольористики малої прози М.Коцюбинського в англомовному перекладі та використанні як одного з матеріалів дослідження оповідання “Сміх”.
Літературна спадщина Михайла Коцюбинського (1864 – 1913) вражає своєю різноплановістю та новаторством. Ці її риси зумовлені тривалими пошуками автором мистецької
форми, яка була б найближчою до його світовідчуття. “Тоді (на початку своєї літературної
кар’єри), – пише про М.Коцюбинського С.Єфремов, – це був реаліст, що силкувався малювати подробиці того, що бачив навкруги себе, – на-останку це імпресіоніст, що найбільш
пильнує загального враження, не дбаючи про деталі;тоді пригоди його цікавили, сюжет,
– на-останку внутрішній світ, психічні переживання, часто по-за всяким виразним сюжетом, заступили передній план його творчості” [3:246-247]. У 1901 році в статті “З останніх
десятиліть ХІХ віку” Іван Франко поставив М.Коцюбинського на перше місце серед українських новелістів, підкреслюючи своєрідність і новаторство письменника.
Новела (акварель) “На камені”(1902р.) є знаменною, адже саме з неї (та новели
“Цвіт яблуні”) бере свій початок імпресіонізм у творчості М.Коцюбинського. Письменник назвав її аквареллю (коротке оповідання, новела, яке по-малярськи зображує
дрібний відтинок дійсності [1:197]), ніби бажаючи назвою підкреслити, що головним
© Плющ Б.О., 2011
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у ній є не описи чи побутові деталі, а сутність – вона немов малюнок із життя(образок
з татарського життя [1:197]). Однак, це не означає, що в ній відсутні описи – навпаки.
В.Мірошниченко так пише про акварель “На камені”: “М.Коцюбинський – великий майстер пейзажу. У новелі “На камені” подано натхненну картину розбурханої стихії” [6:98].
І.Денисюк зазначає, що акварельність цього літературного твору не тільки у легкості і барвистості зображення, не лише в малярському способі бачення пейзажу та людей, а у самій
ідеї картинності, у способі композиції, розрахованому на цілісне сприймання людини і тла
– пейзажу, настроєвої атмосфери [1:199]. Читаючи новелу, дістаєш враження, ніби справді бачиш перед собою акварель – одразу виникають зорові образи в уяві. Створюють цю
“мальовничість” (“vividness”) насамперед майстерно вжиті М.Коцюбинським оригінальні
метафори, епітети та порівняння, головною особливістю яких є кольоромісткість (наявність кольору як означення). Причому кольори у тропах виконують не лише описову, але
й смислову та емоційно-експресивну функції. Так, наприклад, О.Дроботун у своїй статті
“Семантика кольору в творчості М.Коцюбинського” зазначає, що М.Коцюбинський був неперевершеним майстром використання кольористики для кодування відповідних емоційних станів своїх персонажів [2:79]. У новелі “На камені” кольори природи не просто перегукуються, а є продовженням психологічного стану героїв, зі зміною кольорів (від світлих
яскравих до темних і тьмяних) відбувається зміна настроїв або героїв або атмосфери. Цей
взаємозв’язок кольорів та емоцій (семантична ізоморфність кольору й емоції (емоційного
стану) була справді доведена шляхом психологічних експериментів [9:222]), настільки міцний, що складно навіть визначити принципи взаємозалежності між ними. Отже, безсумнівним є те, що ця риса авторського стилю малої прози М.Коцюбинського (кольоровживання
у тропах) є домінантною (за розподілом елементів перекладу В.Коптілова – належить до
І групи деталей: елементи точного перекладу [5:120]), такою, яку не можна вилучити чи
проігнорувати при перекладі.
Головним тлом новели “На камені” є море і небо, тому велика кількість епітетів
пов’язані саме з гамою блакитного кольору:
1.1. В одчинені вікна й двері на довгу з колонами веранду так і перлась ясна блакить
моря, в нескінченність продовжена блакитним небом [1:36].
1.2.Through the opened windows and doors of the long columned veranda flowed the
bright blue of the sea, prolonged into endless by blue sky [1:37].
1.3.The bright azure of the sea seemed to flow unbrokenly into the open windows and
doors, and merged with the blue sky into a seeming endlessness [2:77].
2.1.Навіть душне повітря літньої днини приймало м’які синяві тони…[1:36].
2.2.Even the sultry air of summer day took on soft bluish tones...[1:37].
2.3.Even the sultry air of the summer day carried soft bluish hues…[2:77].
3.1…. а знизу здавалось, що вона розстелила темну корону на блакиті неба [1:40].
3.2….below it appeared that the tree was spreading its dark crown on the blue skies [1:41].
У прикладах 1.1, 1.2. і 2.1, 2.2. бачимо, що вжиті М.Коцюбинським в епітетах різні відтінки блакитного кольору (ясна блакить моря, м’які синяві тони) у перекладі
(П.Килина та Ю.Тарнавський “On the rock”) передані одним і тим само відповідником
– blue, bluish(синій, блакитний, голубий). Такий переклад тропів не може вважатися повністю еквівалентним, оскільки він позбавляє англомовного читача відчуття розмаїття
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кольорової палітри твору, створюючи натомість ілюзію одноманіття (все в одному кольорі). Переклад А.Микитяка, поданий у прикладах 1.3 і 2.3, пропонує читачеві більш
розмаїту гаму відтінків (the bright azure of the sea), використовуючи й інші назви, крім
blue, для позначення блакитного кольору. Крім того, варто додатково зауважити особливу роль епітетів у прозі М.Коцюбинського, адже письменник часто виокремлює, підкреслює їх, виражаючи неузгодженим означенням (приклади 1.1., 1.2., 1.3. і 3.1., 3.2.),
що або зберігається при перекладі (ясна блакить неба – the bright blue of the sea, the
bright azure of the sea) або повністю втрачається (блакить неба – перекладене як the blue
skies – голубе небо). Другим поширеним у прозі М.Коцюбинського способом виділення
епітетів є їх вираження відокремленим означенням. Наприклад:
4.1.Круглі лисогори, мов велетенські шатра, кидали од себе чорну тінь, а далекі
шпилі, сизо-блакитні, здавались зубцями застиглих хмар [1:40].
4.2.The round bold mountains, like gigantic tents, cast a black shadow, and the distant
peaks, grayish blue, seemed like the fangs of frozen clouds [1:41].
4.3.Barren mound-shaped mountains like gigantic tents cast a shadow of blackness, and
the distant gray-blue peaks seemed like the prongs of congealed clouds [2:80].
5.1.В глибоких долинах, зелених од винограду і повних сизої імли, тіснились кам’яні
громади, рожеві од вечірнього сонця або синіючі густим бором [1:40].
5.2.In deep valleys, green with grapes and full of bluish haze, clusters of rocks jostled one
another, rosy from the evening sun or blue with thick pine woods [1:41].
5.3.In the deep-seated valleys, green with the grape and full of a gray mist, stone groups
huddled, roseate from the setting sun or looming blue from the thick forest [2:80].
У прикладах 4.1., 4.2. і 4.3. бачимо, що сизо-блакитні (шпилі) у перекладі П.Килини
і Ю.Тарнавського постають як grayish blue, а у перекладі А.Микитяка як gray-blue. Такий
переклад можна вважати цілком допустимим, тим більше з огляду на попередні приклади кольористичних епітетів, що містили в собі блакитний (колір), який у перекладі був
відтворений як blue. Однак, якщо у перекладі А.Микитяка (приклад 5.3.) епітет сиза імла
переданий як gray mist, що логічно випливає з попереднього перекладу сизо-блакитного
кольору (4.3.) як gray-blue, то у прикладі 4.2. (переклад П.Килини і Ю.Тарнавського)
бачимо, що епітет сиза імла відтворений як blue haze, а епітет синіючі густим бором
(кам’яні громади) у тому ж реченні перекладений як blue with thick pine woods (clusters
of rocks). З прикладів 4.2. і 5.2. виходить, що сизий, блакитний і синій кольори, які
були використані письменником для створення епітетів, у перекладі постають як один
колір – blue. Незважаючи на те, що частково його можна вважати відповідником до усіх
вище зазначених кольорів, такий їх переклад суттєво збіднює образи у новелі, позбавляючи їх відтінків і створюючи враження ніби все навколо одного і того самого кольору.
Тим більше, що в англійській мові існують інші відповідники на позначення відтінків
синього кольору – slate blue (сизий), azure (синій, блакитний), cyan (голубий, небесноблакитний), celadon (небесноблакитний) etc [10:78]. Вочевидь перекладачі (П.Килина
та Ю.Тарнавський) й самі були свідомі цього (створення одноколірності образів), працюючи над перекладом акварелі “На камені”, про що свідчать їхні спроби компенсувати
втрати у тих випадках, де це можливо, знайшовши інший відповідник (крім blue) для
відтворення кольорової гами моря. Наприклад:
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6.1.Їм зрозуміла була пісня сходу, і скоро в тіні кам’яних осель, перетканій блакитним світлом, починалась забава…[1:46].
6.2.They understood the song of the east, and soon, in the shadow of the stone houses
interwoven with brilliant light, the merry-making would begin [1:47].
У наведеному вище прикладі бачимо, що блакитний(блакитне світло) колір відтворений не англійським відповідником, який у даному випадку міг би вважатися повним еквівалентом – blue, а іншим прикметником, який швидше позначає якість(відтінок), а не колір
– brilliant (блискучий, яскравий, мерехтливий). Беручи до уваги контекст перекладу (перманентне та одноманітне використання перекладачами прикметника blue на позначення всієї
відтінкової та кольорової гами блакитного кольору, який є улюбленим у М.Коцюбинського
при творенні епітетів), цю компенсацію можна вважати вдалою і доцільною.
Повертаючись же до прикладів 4.1.,4.3. і 5.1., 5.3., варто зауважити, що А.Микитяку
у своєму перекладі вдається зберегти не лише порівняно близьке до оригіналу поле відтінків, але й відтворити кольористичну образність мови М.Коцюбинського. А саме: синіючі кам’яним бором кам’яні громади у перекладі передано як looming blue from the thick
forest stone groups, що, хоч і не зовсім точно, але досить вдало передає активний дієприкметник синіти, не втрачаючи його кольорового забарвлення (looming blue – невиразно
вимальовуватися синім кольором). З огляду на загальну тенденцію М.Коцюбинського до
виокремлення означень у своїх творах, вдалим є переклад означення чорна тінь (приклади 4.1. і 4.3.) неузгодженим означенням a shadow of blackness. Таким перекладом
А.Микитяку вдається передати різкість та яскравість кольористичних епітетів в оригінальних творах М.Коцюбинського.
М.Гембел також зуміла передати у своєму перекладі оповідання “Сміх”
М.Коцюбинського (“Laughter”) зазначені вище риси вживання письменником епітетів
(кольористичних у тому числі):
7.1.Кремезна Варвара здивовано підняла на неї своє широке, землистого кольору обличчя [3:235].
7.2.Husky, heavy-set Barbara raised her face, the color of earth, and stared curiously at
her mistress [2:90].
У прикладах 7.1. і 7.2. бачимо, що кольористичний епітет, виражений узгодженим
означенням землистого кольору обличчя, у перекладі повністю зберігається – face,
the color of earth. Однак, попри здебільшого успішні намагання перекладачів зберегти
структуру та особливості вживання художніх засобів у творах М.Коцюбинського, проблема відтворення їх кольористичних компонентів в англомовних перекладах все ж залишається. Наприклад:
8.1.Наталя поторсала залізні прогоничі од віконниць, поправила гайки і тихо посунула в інші хати, зігнута і біла, як мара [3:236].
8.2.She shook the metal window locks, set the bolts in place, and then, stopped and shadowy
as a ghost, passed into the next room [2:90].
У даному випадку при перекладі відокремленого порівняння зігнута і біла, як мара
М.Гембел втрачає елемент кольору (білий), перекладаючи його як stopped and shadowy as
a ghost (зігнута й похмура як привид). Частково такий варіант перекладу можна пояснити
особливостями узусу (Узус – письмово нефіксована практична форма усного мовлення, яка
332

формується на основі взаємодії різних його типів (розмовно-літературного, просторічного,
діалектного) [8:6]), адже в англійській мові та її звичному (usual) вживанні слово ghost (привид) дійсно першочергово викликає асоціацію з shadow (тінь), звідси і використання при
творенні порівняння похідного від shadow прикметника – shadowy. Однак варто враховувати
атмосферний фактор, який є надзвичайно важливим для творів М.Коцюбинського, інструмент створення якого письменником полягає у їхній подібності до картин, настільки живому
змалюванні подій та настроїв, що викликає враження споглядання картини (в уяві читача).
В оповіданні “Сміх” білий колір є характерним і часто вживаним при описі господині дому
(Наталії), бо він водночас передає її душевний стан – стан напруги (біла, бліда), виснаження
чеканням чогось страшного, муки через постійний неспокій, білий колір є компонентом творення психологічного образу героїні. Тому у даному випадку доцільнішим був би буквальний
переклад – stopped and white as a ghost. Підтвердженням доцільності перекладу прикметника
білий як white, а не shadowy у вище наведеному порівнянні, може бути переклад М.Гембел
епітету темні фігури з цього ж оповідання як shadowy figures:
9.1.По ночах біля вікон бовваніли якісь темні фігури [3:237].
9.2.At night some shadowy figures loomed near [2:92].
У прикладах 9.1. і 9.2. бачимо повністю відповідний переклад кольористичного епітету (темні – shadowy), який є чудовим підтвердженням хибності варіанту перекладу
попередньо наведеного порівняння (біла, як мара – shadowy as a ghost), оскільки робить
його майже антонімічним до оригіналу.
Такі випадки перекладу, коли під впливом узусу кольористичний компонент опускається, є не поодинокими. Подїї оповідання “Сміх” відбуваються в обмеженому просторі
– хаті, в якій через страх перед народною розправою, були зачинені всі віконниці. Відповідно похмурі, темні тони в ній символізують напругу та страх головних героїв. Цю пасмурність в усьому та у душах людей підкреслюють окремі деталі, які М.Коцюбинський
зумисно вводить у зображення загальної картини твору. Наприклад поодинокі жовті
зайчики світла, що раптово з’явилися, коли господар розчинив вікна, контрастують на
загальному тлі оповідання:
10.1.В хаті було темно і якось чудно. Жовті зайчики світла перелетіли на стінах і
на буфеті…[3:237].
10.2.It was somewhat dark and smth unusual in the house flickered on the walls and on
the buffat…[2:92].
У даному випадку бачимо, що кольористична метафора жовті зайчики світла у перекладі взагалі відсутня. М.Гембел подає на її місці приблизний переклад – smth unusual (щось
незвичайне), що, хоча і суттєво не порушує змісту оповідання, але дещо збіднює загальне
враження від нього, позбавляючи описи відповідних барв оригіналу, а точніше, позбавляючи
переклад взагалі будь-яких кольорів. За словами Л.Коломієць, метафора – серцевина поетичного образу і образності мови взагалі. Авторська метафора – її оригінальність, неповторність
і влучність – ключ до успіху мистецького твору[12:с.123]. А, отже, віднайдення якомога більш
еквівалентних шляхів її передачі цільовою мовою є ключем до успіху перекладу художнього
твору, а втрата метафори при перекладі відповідно завдає творові суттєвих втрат.
Загалом розгляд перекладу М.Гембел оповідання М.Коцюбинського “Сміх” справляє
таке враження, ніби перекладачка не звернула належної уваги на особливості ідіостилю
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письменника, а саме не виокремила і відповідно не відтворила у перекладі його унікальної риси – кольористичності художніх засобів. За словами Я.Рецкера, головне для перекладача відтворити “почерк” автора, передати його голос засобами іншої мови [27:132].
Втрата кольористики оповідання “Сміх” у перекладі робить для англомовного читача
практично неможливим відчути авторську манеру М.Коцюбинського та його яскравобарвистий імпресіонізм.
Отже, з усього вище зазначеного, можна зробити висновок, що однією з найпомітніших
рис імпресіоністичного стилю М.Коцюбинського ( яскраво вираженого в акварелі “На камені” та оповіданні “Сміх”) є вживання “кольорових” епітетів, метафор та порівнянь, на яких
письменник часто акцентує увагу читача, виражаючи їх відокремленим чи неузгодженим
означенням. Якщо неузгоджене означення в англійському перекладі інколи втрачається (відтворюється узгодженим), то відокремлене означення має місце й у перекладі цільовою мовою. З кольористикою ж при перекладі у П.Килини та Ю.Тарнавського (акварель “На камені”)
виникають чималі труднощі. Тлом для акварелі, і до певної міри одним із її головних героїв,
є море, кольори і відтінки якого (синій, блакитний, голубий, сизий) виступають улюбленими
складовими творення кольорових епітетів у новелі. Однак П.Килина і Ю.Тарнавський не використовують наявний в англійській мові розмаїтий ряд позначень кольорів однієї (синьої)
гами, перекладаючи майже всі кольорові епітети лише одним “кольоровим” відповідником
(blue – синім), що суттєво спотворює враження від твору, водноманітнюючи його кольорове
розмаїття образів. З цього погляду переклад акварелі “На камені”, виконаний А.Микитяком,
значно більше наближений до оригіналу, оскільки перекладачу вдається передати англійською мовою розмаїту гаму кольорів та відтінків (blue, azure, gray, gray-blue), яка наявна
в оригінальному тексті, а, отже, і відтворити провідну імпресіоністичну рису авторського стилю М.Коцюбинського. Саме її (кольористичність) втратила у своєму перекладі його
оповідання “Сміх” (“Laughter”) М.Гембел. Майже всі кольористичні епітети, порівняння та
метафори, наявні в оповіданні, були втрачені у перекладі, частково через особливості слововживання, частково через недостатню увагу з боку перекладача до цієї унікальної риси
малої прози письменника. Таким чином, можемо зробити висновок, що кольористичність,
як провідна риса малої прози М.Коцюбинського, далеко не завжди відтворена в англомовних
перекладах, причиною чого є здебільшого невміння перекладачів виокремити її (зрозуміти її
функціональне значення) та відповідно передати у перекладі.
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This article deals with the critical discourse of P.-D.Huet’ Tractatus De Interpretatione and
determines the place of its author in the history of French national school of translation studies.
Key words: free translation, literal translation, deontology of translation, fidelity, exactitude,
hierarchy of exigencies.
П’єр-Данієль Юе увійшов до історії як автор трактату De interpretatione що здобув
заслуженої слави й по праву вважається одним з найвищих досягнень французького
перекладознавства в період його становлення [1: 117]. Книга з’явилася 1661 року на тлі
суперечок, що точилися в другій половині XVII ст. довкола вільних перекладів типу les
belles infidèles і вироблення правил перекладу. ЇЇ автора протиставляють то самому патріарху перекладу святому Ієронімові [2: 48], то Ґаспарові де Танду [3: 260], а ще більше Перо
д’Аблянкурові [4: 80-81; 5: 27], як прихильника буквального перекладу і навіть «перебільшеного буквалізму» [2: 48]. Водночас деякі історики перекладу [6: 185] вважають позицію
Юе більше поміркованою, близькою до так званого «серединного шляху», що його проповідував Леметр де Сасі.
Друга книга трактату Юе De claris interpretibus, крім докладної історії перекладів святого письма, включає справжній довідник з відомостями про перекладачів і їхні переклади. Цей фактичний матеріал практично залишився поза увагою істориків перекладу, які
обмежуються розглядом лише загальних принципів перекладу, викладених в основному
діалозі трактату. Пропоновані Юе оцінки спираються на його принципи і правила перекладу і дозволяють точніше окреслити розроблену ним загальну концепцію перекладу.
Отже предметом розгляду є критичний перекладознавчий дискурс П.-Д.Юе, а мета статті
полягає в уточненні місця Юе в історії французького перекладознавства. Наводячи думки
Юе, ми спираємося на книгу Адрієна Байє, в якій автор практично дослівно передає французькою мовою латинський текст відгуків Юе [7. Для зручності при цитуванні прикладів
вказано номери, за якими перекладачі подаються у книзі Байє].
На відміну від більшості своїх попередників і сучасників, що намагалися встановити
правила перекладу (Леметр де Сасі, А.Арно, Г. де Танд, П.Кутель), Юе ставить на перший план обов’язки перекладача, продовжуючи, таким чином, деонтологічну традицію
французького перекладознавства, започатковану Баше де Мезір’яком: …personne n’a plus
heureusement rempli toutes les obligations d’un traducteur…(832), …il n’a point eu assés de
ce scrupule que doivent avoir de fidèles traducteur…(833), …Planudes s’est comporté dans
la plupart de ses traductions avec beaucoup de négligence…(799). Тим самим його загальні
оцінки перекладачів переводяться в морально-етичну площину: …tout y est saint, entier et
sincère…(831), …il s’est néanmoins montré plus sage et plus réservé…(835), … pour voir sa
sincérité et sa fidélité qu’il a gardé à ses Auteurs…(861), …il est plus consciencieux et plus
scrupuleux…(877). Оцінюючи загальну манеру перекладу, Юе оперує такими моральноетичними категоріями як обов’язок, совість, делікатність, старанність, стриманість, чемність, більшість з яких належить до сфери деонтичної модальності.
Ідеалом вірного перекладу для Юе є його повна відповідність оригіналові: … et il répond
si bien au Grec, que qui voit la copie voit en même temps l’original…(832), … on peut dire que le
Traducteur auroit égalé son Original…(864). Така відповідність може сягати так далеко, що
різниця між текстом оригіналу і текстом перекладу, автором і перекладачем знімається:…
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il se donnoit un air d’élégance et de liberté qui sembloit faire croire que c’étoient plutôt des
discours originaux, que des Traductions, tant il écrivoit naturellement…(816), …ils croyoient que
la postérité auroit de la peine à juger si c’est Casaubon qui est le traducteur de Polybe, ou si c’est
Polybe qui a traduit Casaubon…(902). Саме поняття вірності fidélité в критичному дискурсі
Юе теж трактується в деонтологічній площині, як моральний, майже релігійний обов’язок
перекладача стосовно автора й тексту оригіналу, вимога поваги і стриманості, цілковитого
підпорядкування, повної ідентифікації з автором, відповідності його бажанням:…il a été si
fidèle à représenter le sens de son Auteur, et si exact et si religieux… à en exprimer les paroles que
saint Chrysostome lui-même n’en aurait pas pris un autre, s’il avoit eu à choisir un interprète…
(792), … cet assujettissement paroît encore bien d’avantage dans la Version d’Euripide…(864).
Не випадково термін fidélité у Юе часто асоціюється з термінами морально-етичної семантики й поєднується з ними сполучниками сурядності: …avec conscience et fidélité…(835), …
pour voir sa sincérité et la fidélité…(861) і т. ін..
Перекладач повинен пройнятися духом автора, глибоко проникнути в його думки й вірно передати їх у перекладі. Нерозуміння змісту, недотримання точності у викладі думок
автора для Юе є найбільшим недоліком перекладу:…souvent il n’entend pas ses Auteurs…
(799), …il n’a point encore été assés heureux pour rencontrer le génie et le caractère de ses
Auteurs…(811),…et assés souvent il sort de la matière et de la pensée de son Auteur…(815),…
il s’est donné la liberté d’extravaguer selon son beau plaisir, sans s’arrêter à son Grec…(839).
Отже ці дві фундаментальні якості перекладу − вірність авторові та тексту оригіналу
(fidélité) й точність у відтворенні змісту (exactitude) − у Юе завжди йдуть поруч.
Перекладач мусить ретельно відтворювати зміст авторського тексту без жодних вилучень, додатків ані власних коментарів:…s’il entre quelquefois dans leur pensée [la pensée de
ses Auteurs] il la quitte volontairement pour suivre la sienne…(799), …quelquefois il étend trop
leurs pensées et quelquefois il les resserre aussi…(820),… il avoit traité ses Originaux avec le
plus grand respect et la plus grande réserve du monde sans y avoir jamais presque rien ajouté ni
retranché, et sans y avoir fait le moindre changement…(871). Юе принципово заперечує проти включення до тексту пояснень щодо так званих «темних», тобто незрозумілих, місць,
вважаючи, що ця функція не входить в обов’язки перекладача, це справа схоліастів і коментаторів: …on ne pouvoit justifier Ruelle de la liberté qu’il a prise d’insérer dans le texte des
explications aux endroits les plus obscurs et les plus embarrassés : parce que c’est faire l’office
de Scholiaste et de Commentateur plutôt que celui de Traducteur…(823), …il ne faisait point de
scrupule de retrancher, d’ajouter, de farcir, et en un mot de renverser les sens et les phrases de
ses Auteurs…(835), …il n’est pas fort à louer d’avoir entrepris d’éclaircir de sa tête les endroits
difficiles et embarrassés de ses Auteurs, en insérant des gloses dans le texte de ses Originaux…
(838 bis). Отже Юе відкидає практику, започатковану і обґрунтовану Авґустином і широко
використовувану протягом Середньовіччя, Ренесансу і в тогочасному французькому перекладі, особливо перекладачами Пор-Руаялю (де Сасі та ін.). Розмежування функцій і протиставлення перекладача і коментатора тексту, власне перекладу і перефразування – один
із засадничих принципів теорії перекладу Юе.
Тим не менше, не зважаючи на принциповий для нього характер такого розмежування,
Юе не надто категоричний: … Et quand il a crû pouvoir se départir des devoirs d’un scrupuleux
Traducteur, soit pour achever & remplir divers endroits mutilés & défectueux , soit pour expliquer
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ceux qui étoient trop obscurs, il a eu assés de bonne foi pour en avertir son Auteur…(841). Отже, як
виняток, він допускає відхилення від цього правила у двох випадках: щоб відновити пошкоджені місця тексту (бо йдеться про старовинні рукописи) і щоб пояснити надто «темні» місця
в оригіналі. Обов’язок перекладача полягає в тому, щоб чесно попередити про це читача.
Не менш важливим ніж вірне та повне донесення змісту, на думку Юе, є передання
форми оригіналу. При цьому він наполягає на дослівному відтворенні авторського тексту:
…Quoiqu’il ne se soit bien assujetti à suivre ses Auteurs mot à mot, et qu’il ait eu plus d’égard à
leurs pensées qu’à leurs expressions…(795), …Ficien [le traducteur] a entièrement négligé les
mots de ses Auteurs, il ne s’est pas soucié de les suivre à la lettre…(825), …Cet assujettissement
paroît encore bien davantage dans la Version d’Euripide, puis qu’il l’a suivi mot à mot comme on
a coutume de traduire les Poëtes…(864). Наведені приклади свідчать про те, що Юе вимагає
повного підпорядкування перекладача авторові не лише в якісному плані, але й в кількісному, аж до простого арифметичного підрахунку слів. Ця сторона концепції перекладу
Юе викликала найбільший розголос і представлена дещо однобоко в літературі. Матеріал
критичного перекладознавчого дискурсу Юе дає підстави говорити про його пошуки рівноваги між цими двома аспектами вірності перекладу. Більше того, Юе навіть відкрито засуджує надмірне рабське слідування словам автора: … ayant voulu s’attacher servilement aux
termes de ses Auteurs, il n’en n’a pu attraper la pensée…(804), …pour avoir été trop scrupuleux
à l’égard des mots , il a souvent perdu la pensée & le caractère de ses Auteurs…(810). Дослівний
переклад не повинен йти на шкоду змістові, і в ієрархії вимог, що вибудовується в критичному дискурсі Юе на першому місці все ж стоїть точність в переданні змісту. Крім того, на
думку Юе, існують природні обмеження для дослівного перекладу, зумовлені різницями в
самій структурі мов: …ne s’étant pas contenté de peser et mesurer les pensées de ses Auteurs, il
avoit tâché d’en compter même tous les mots et de les représenter autant que la langue latine le
lui avoit pu permettre…(871). Отже, дослівний переклад, на думку Юе, обмежується можливостями цільової мови (в даному випадку латинської).
Відтворення духу автора вимагає передання його характеру, тобто в першу чергу стилю. Cтилістична відповідність оригіналові є для Юе ще однією невід'ємною складовою
вірності перекладу: …il [son style] ne laisse pas d’être clair et de répondre fort bien à celui de
son original Grec…(827), …il a merveilleusement bien exprimé leur caractère, & fort approché
du Naturel…(837), …qu’il s’expriment avec assés de facilité et d’abondance, que sa phrase n’est
point plate, & qu’il n’a point ignoré l’art de donner de la couleur à la pensée de ses Auteurs…
(875). Але й у цьому плані теж можливі обмеження: …il ne se contente pas d’exprimé la
pensée de son Auteur, mais …il en imite même le caractère et les manières, autant qu’il est
possible, & que la matìère le peut souffrir…(877). Мова перекладу має відповідати в першу
чергу предметові розгляду, розмаїттю речей, про які йдеться: …Il tourne son discours selon
la diversité de choses qu’il traduit & il se gouverne selon la matière…(832).
Перекладач мусить враховувати різниці між мовами на стилістичному рівні, в системах експресивно-стилістичних засобів, які використовуються мовцями: …voyant la beauté
du discours de Xénophon, il avoit entrepris de l’exprimer mot à mot, s’étant imaginé vainement
pouvoir faire passer les grâces d’une langue à l’autre par cet assujettissement. En quoi il fut non
seulement trompé, mais manqua encore à la fidélité…(810). Отже, знову рабське наслідування,
на цей раз стилістичних засобів, приводить до порушення вірності.
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В загальній ієрархії перекладацьких цінностей, що вимальовується в критичному дискурсі Юе, якості стилю все ж стоять нижче ніж вимога вірності змісту: …il n’a point trop
mal tourné la Rhétorique d’Aristote, … son style est châtié, & de bonne Latinité, …il est même
concis & assés exact dans ses expressions, mais … il n’a pas été assés heureux pour trouver le
sens de son auteur…(895). Отже, на переконання Юе, невідповідність змісту зводить нанівець усі позитивні якості стилю. Така позиція свідчить про збалансованість загальної
концепції перекладу Юе, де досить гармонійно поєднуються вимоги щодо вірності як у
плані змісту, так і у плані форми, зокрема відповідності стилістичного оформлення перекладу. При цьому для Юе на першому місці все-таки залишається непорушність змісту
оригіналу і відповідність форми. Його концепція перекладу, навіть якщо можна говорити
про її багатовекторність, все ж зорієнтована в першу чергу на мову-джерело.
Надмірне захоплення стилістичними прикрасами, багатослівний пишномовний стиль,
характерні для перекладачів близьких до П. д’Аблянкура, ведуть до втрати рівноваги і врешті решт до порушення основної вимоги вірності автору та відповідності оригіналові, що
мають бути властиві хорошому перекладу: …le style de ses Traductions n’est pas toujours fort
bien Latin, …il est quelquefois embarrassé, …il affecte de grands mots & … il est enflé & figuré,
qualités fort peu nécessaires à un bon Traducteur… (809). Саме таке почуття міри у використанні стилістичних засобів вирізняє хорошого перекладача : …quelque politesse et quelque
agrément qu’ait cette Version, elle n’a pû passer à la rigueur pour une bonne Version. Casaubon
[=Huet] n’était pas content de cette pompe de mots & de cette beauté étudiée, il eut souhaité
quelque chose de plus châtié & de plus exact; en un mot il auroit voulu un Traducteur , et non pas
un Orateur…(817). В цьому фрагменті присутнє знакове для Юе протиставлення між справжнім перекладачем і оратором. Насправді, перегукуючись із відомими словами Цицерона,
Юе адресує свій докір, не перекладачеві 15 ст. Поліс’єнові, а прихильникам перекладів les
belles infidèles з д’Аблянкуром на чолі, які на догоду витонченим смакам сучасників надто
переймалися прикрасами стилю, забуваючи про текст оригінал.
Висновки: Юе, аналізуючи і оцінюючи переклади попередників не намагається дати
якісь правила перекладу, а встановлює моральні обов’язки перекладача, надаючи критиці
перекладу деонтологічного спрямування.
Вимоги до перекладу, що їх висуває Юе, укладаються в достатньо чітку ієрархію, на
вершині якої знаходиться вірність змістові оригіналу. Вона мислиться невід’ємно від вірності форми, яка крім дослівного відтворення тексту оригіналу передбачає і збереження
розташування слів в реченні, речень тексті. Не менш важливою є і стильова відповідність
перекладу характеру авторського тексту, його жанрові.
Насправді Юе далекий від того образу категоричного прихильника буквального перекладу, яким його часто подають в літературі з історії перекладу. Його погляди на переклад
значно толерантніші: він допускає можливість часткових відхилень як при переданні окремих значеннєвих елементів, так і при відтворенні форми оригіналу, зумовлених головно
різницями між мовами, за умови збереження змістової цілості оригіналу. Його концепція
перекладу близька до «серединного шляху», якого дотримувались Лоренс Хамрі й Ісаак
Леметр де Сасі.
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ПРИЧИНИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В
АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Метою статті є встановлення причин застосування комплексних лексикограматичних трансформацій в англо-українському художньому перекладі. На основі
наведених у статті прикладів робиться спроба позначити головні розбіжності між
англійською і українською мовами, що призводять до застосування різного роду комплексних перекладацьких лексико-граматичних трансформацій.
Ключові слова: комплексні перекладацькі трансформації, лексико-граматичні
трансформації, експресивність, антонімічний переклад, описовий переклад.
Целью статьи является выявление причин использования комплексных лексикограмматических трансформаций в англо-украинском художественном переводе. На
основе приведенных в статье примеров делается попытка обозначить главные расхождения между английским и украинским языками, которые приводят к использованию
разного рода переводческих лексико-грамматических трансформаций.
Ключевые слова: комплексные переводческие трансформации, лексико-грамматические
трансформации, экспрессивность, антонимический перевод, описательный перевод.
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The aim of the research is to identify the reasons for the use of complex lexico-grammatical
transformations in English-Ukrainian literary translation. On the basis of examples analyzed,
an attempt is made to establish the main differences between the English and the Ukrainian
languages which cause the use of complex lexico-grammatical transformations in translation.
Key words: complex translation transformations, lexico-grammatical transformations,
expressiveness, antonymic translation, descriptive translation.
Художній переклад становить невід’ємну частину культури народу. Для збереження
культурних надбань, традицій, звичаїв необхідно виявити можливість адекватного перекладу оригіналу. Для його досягнення необхідно відмовитися від буквального перекладу, тобто формальної адекватності, а розглядати англійський твір у цілому, вдаючись при цьому
до вживання різного роду перекладацьких трансформацій, зокрема, комплексних лексикограматичних трансформацій. Відомо, що існує багато розбіжностей між англійською і українською мовами, наприклад, мовно-системні розбіжності. Англійська мова, як відомо, має
аналітичну будову, в той час як українська – синтетичну будову [1:38-39]. Саме це спонукає
нас до точного визначення причин застосування комплексних лексико-граматичних трансформацій на основі англійських художніх творів та їх українських відповідників.
Такі відомі перекладознавці, як Комісаров В.Н. [2:183-186], Бархударов Л. С. [3:215221], Слєпович В. С. [4:93-100], Рецкер Я. І. [5:40-52], Виноградов В. С. [6:65-107],
Швєйцер А. Д. [7:23-28], Карабан В. І.[8:300-314], Корунець І. В. [9:367-368] та інші розглядають перекладацькі трансформації, досліджуючи частково лише окремі з них, але
щодо вивчення причин застосування трансформацій, тим більше комплексних-лексико
граматичних, то ґрунтовного дослідження не було проведено.
З’ясування причин застосування комплексних трансформацій в англо-українському
художньому перекладі сприятиме чіткішому розумінню перекладацьких засобів, правильному їх застосуванню у перекладі та, зокрема, передачі експресивної забарвленості
художніх творів.
Метою нашого дослідження є аналіз причин застосування комплексних лексикограматичних трансформацій у перекладі, тому доречно буде визначити спочатку причини
застосування окремо лексичних, граматичних і лише потім лексико-граматичних трансформацій на основі англійських художніх типів речень та їх українських відповідників.
Лексичні причини застосування перекладацьких трансформацій пов’язані із розбіжностями значень слів у двох мовах. В англійській та українській мовах слова можуть мати
такі особливості семантики, які тісно пов’язані зі своєрідністю лексико-семантичних систем мов. При перекладі можуть відбуватися різного роду лексичні трансформації, зокрема,
звуження та розширення значення, семантичний розвиток тощо ([10:72-73], наприклад:
“A woman who utters such depressing and disgusting sounds has no right to be anywhere
no right to live” [ 11:21]. – «Особа, що видає такі огидні й бридкі звуки, не має ніяких
прав: ані десь бути, ані взагалі існувати» [12:108].
Даний приклад перекладу ілюструє генералізацією англійського підмета woman, що
має вужчу семантику, шляхом вживання у перекладі слова “особа” із ширшою семантичною структурою [13:24; 3:213; 13:38]. Трансформації генералізації належить до простих
лексичних трансформацій [ 5:39].
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Граматичні причини зумовлені відмінностями у граматичній будові англійської та
української мов. Відомо, що англійське мовлення, на відміну від української, більше насичене дієслівними формами, в той час як українська мова характеризується більшою
номінативністю. Нерідко у перекладі відбувається заміна-спрощення англійських речень
на слово або словосполученнями[1:39]:
“It’s no use talking to her like that, Mr. Higgins” [11:33]. – «Марно їй пояснювати, пане
Хіґінс [12:117].
У цьому прикладі англійська конструкція It’s no use спрощується у перекладі, а саме,
замінюється предикативним прислівником марно [14:453]. У цьому випадку відбувається заміна речення на слово, що іноді відбувається у перекладах [2:181; 8:141-145].
Розглянемо ще один приклад:
“ I don’t suppose Mrs. Strickland wants to be bothered with me just now ”, I said [15:39]. –
«Певно, місіс Стрікленд не хоче, щоб її зараз тривожили», – Озвався я [16:45].
У цьому прикладі заслуговує на увагу застосування заміни головного англійського
речення на вставне модальне слово “певно” та використання “антонімічного” перекладу,
коли в українському підрядному реченні з’являється заперечення, що присутнє в англійському головному реченні.
Лексико-граматичні трансформації зумовлюються розбіжностями як лексичного, так
і граматичного характеру вихідної та цільової мов, наприклад:
When at last we were all assembled, waiting for dinner to be announced, I reflected, while
I chatted with the woman I had been asked to “take in”, that civilised man practises a strange
ingenuity in wasting on tedious exercises the brief span of his life [15:28]. – Коли все товариство
було у зборі та порозсідалось, чекаючи запрошення до столу, я перекидався незначними
слівцями з моєю «підопічною» поруч, а нишком думав: скільки-то способів понавигадували цивілізовані люди, щоб нудно марнувати і без того коротке наше життя! [16:37].
Цей приклад перекладу характеризується наявністю комплексних лексикограматичних трансформацій, що складаються з простіших лексичних і граматичних
трансформацій. Так, англійський пасивний інфінітив to be announced у перекладі замінюється українським іменником запрошення, що виступає додатком у цільовому реченні
(граматична трансформація). Інфінітивна конструкція, особливо у пасивному стані, притаманна англійській мові. При перекладі така конструкція трансформується в українську,
при цьому перекладач, у більшості випадків, використовується дієслівна форма активного стану – це зумовлено впливом не мовних, а стилістичних факторів [19:137]. Присудок
chatted у другій частині англійського речення перекладається повнозначним українським
реченням перекидався незначними слівцями, при цьому відбувається додавання (граматична трансформація) прикметника з прикметниково-іменниковим словосполученням
незначними слівцями з метою повнішого вираження думки автора. Слід зазначити також
застосування лексичної трансформації конкретизації – іменник woman трансформується
у перекладі у словосполучення присвійного займенника з відприкметниковим іменником моєю підопічною з конкретнішим значенням.
Існують також і інші причини вживання комплексних лексико-граматичних трансформацій в англо-українському художньому перекладі. Розглянемо декілька з них, а
саме, мовленнєві і прагматичні причини.
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Мовленнєві причини пов’язані з відмінностями, що існують у традиціях спілкування англійською та українською мовами [1:61]. Перекладаючи англійські художні тексти,
необхідно враховувати також соціолінгвістичні особливості мов:
“ It is sad that I can remember nothing of all this scintillation” [15:17]. – «Жаль, що я позабував ті словесні водограї» [16:30].
Цей приклад перекладу характеризується наявністю комплексної лексико-граматичної
трансформації, що складається з простіших лексичних і граматичних трансформацій.
Англійське просте головне речення It is sad у перекладі номіналізується і замінюється на
головний член українського безособового речення у формі предикативного прислівника
жаль (граматична трансформація). Словосполучення can remember nothing також спрощується і перекладається українською мовою за допомогою антонімічного перекладу
дієсловом у минулому позабував. При перекладі цієї конструкції змінюється часова форма, а завдяки лексичній заміні значення вербальної англійської конструкції стає зрозумілішим для українського читача. Аналізучи переклад такої англійської конструкції, слід
зазначити явище зникнення модальності у перекладі. Причиною цього може бути наявність в англійській мові більш розвиненої системи модальних засобів та значень і особовий характер англійського висловлювання. За допомогою модальних слів англійська
мова підкреслює суб’єктивність дії, тобто вказує на залежність дії від розумових, фізичних та інших можливостей тих, хто їх виконує, в той час як в українській та російській
мовах вказується на об’єктивність дії без зазначення можливостей людини [Бреус, 138].
Остання трансформація, що спостерігається у даному прикладі, стосується саме мовленнєвої розбіжності в обох мовах – відбувається лексична заміна англійського іменника
scintillation українським словосполученням словесні водограї. Для повного відтворення
змісту оригіналу перекладач вдається саме до такої лексичної заміни, підкреслюючи тим
самим колоритну насиченість української мови.
Розглянемо тепер прагматичні причини застосування досліджуваних трансформацій.
Вони пов’язані із тим, що перекладач виявляє необхідність внесення у текст перекладу
доповнень і пояснень для адекватного розуміння перекладу через відсутність у реципієнтів перекладу необхідних фонових знань [2:211-213]. Зауважимо, що існують не тільки
соціокультурні, але й ментальні та інші розбіжності між отримувачами оригінального та
перекладеного текстів. [7:242]. Розглянемо такий приклад:
On the present festive occasion he emerged from his room, when the blithe bells were
going, the picture of misery, in a full suit of Sunday penitentials [17:19]. – Ось і цього дня,
коли задзвонили до церкви й він вийшов з кімнати в усьому своєму святковому обладунку, вигляд у нього був такий нещасний, що й не сказати [18:47].
У цьому прикладі спостерігається комплексна лексико-граматична трансформація, що
складається з простіших лексичної і граматичної трансформацій, які супроводжуються заміною англійського словосполучення the picture of misery на українське речення вигляд у нього
був такий нещасний, що й не сказати. При цьому іменник picture з вузькою семантикою
генералізується (лексична трансформація) в українській іменник вигляд. [5:43-45]. Генералізація тут застосовується через лексичну невідповідність. Для уникнення формальної невираженості семантичних компонентів англійського словосполучення the picture of misery
перекладач вдається до граматичної трансформації – додавання [3:221] цілісного речення в
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українському перекладі вигляд у нього був такий нещасний, що й не сказати, тим самим
перекладач відновив певною мірою вилучений зміст оригінального речення.
При перекладі англійського словосполучення suit of Sunday українським святковому обладунку відбувається прагматична адаптація: зміст такого словосполучення зрозумілий лише для англійського читача, тому перекладач замінює це словосполучення,
тобто змінює соціокультурне значення, притаманне англійській мові, на більш зрозумілу для українського читача словосполуку. Причиною такої лексичної заміни є відмінності у функціонально-стилістичній віднесеності мовних одиниць, що спонукають
до стилістичної модифікації. У нашому випадку такою стилістичною модифікацією є
заміна конкретних слів абстрактними: словосполучення suit of Sunday складається з
конкретних слів, в той час як український перекладач знаходить відповідник абстрактному словосполученні святковому обладунку.
Розглянемо ще один приклад:
There was a K. C. and his wife…[15:28]. – Був тут титулований юрист – королівський
радник з дружиною…[16:37].
Цей приклад перекладу характеризується комплексною лексико-граматичною
трансформацією, що складається з простішої лексичної і граматичної трансформацій,
яка супроводжується повним описом англійської специфічної авторської абревіатури
K. C. для розкриття її значення у тексті перекладу. Виникає необхідність внесення у
цільовий текст елементів пояснення, таких як титулований юрист – королівський радник. Причиною внесення елементів пояснення є відсутність у мові перекладу еквівалентів та аналогів, або міжмовних синонімів, тобто існує семантична невідповідність
одиниць досліджуваних мов. Таке вживання повної форми відповідника абревіатури та
додавання полегшують сприйняття перекладу українським читачем.
Існують також жанрово-стилістичні причини застосування комплексних лексикограматичних трансформацій у перекладі, пов’язані з двомовним характером перекладу
та жанрово-стилістичними особливостями кожної з мов. Функціонування стилістичних прийомів в англійській мові певною мірою відрізняється від функціонування їх в
українській мові. Одні й ті самі прийоми можуть мати різну міру вживаності і виконувати різні функції в стилістичній системі двох мов, чим і пояснюється необхідність
застосування трансформацій [20:143]:
This would give her the opportunity to send me away [15:37]. – Її воля, хай відмовить
[43:16].
У цьому прикладі перекладу спостерігається комплексна лексико-граматична
трансформація, що складається з простіших лексичних і граматичних трансформацій.
Перша частина англійського повнозначного речення This would give her the opportunity
спрощується, а саме, номіналізується в українське словосполучення Її воля, при цьому дієслівна конструкція would give вилучається (граматична трансформація); англійський іменник opportunity замінюється українським іменником воля (лексична заміна),
що виражає не можливість, а бажання зробити щось. Причиною усього цього є різниця
в експресивно-слилістичній забарвленості оригінальних та перекладних елементів речення. Друга частина англійського речення – інфінітивна конструкція to send me away
– замінюється на українське речення хай відмовить.
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З аналізу вищенаведених прикладів можна зробити висновок, що мовно-системні
розбіжності англійської і української мов, особливості лінгвокультурних звичаїв та
традицій мовлення і прагматичні особливості англійського та українського мовлення,
а також розбіжності у знаннях реципієнтів оригіналу та перекладу і стилістичні розбіжності є основними причинами застосування комплексних лексико-граматичних трансформацій в англо-українському художньому перекладі.
Отже, причини застосування комплексних лекико-граматичних трансформацій можуть бути лексичними, граматичними, лексико-граматичними, мовленнєвими, прагматичними, жанрово-стилістичними та змішаними. Перспективним у дослідженні застосування комплексних трансформацій в англо-українському художньому перекладі
видається подальший докладний аналіз жанрово-стилістичних причин їх застосування
та розгляд причин їх застосування в інших напрямках перекладу.
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ФЕМІНІСТИЧНІ МОТИВИ ТВОРІВ МАЛОЇ ПРОЗИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ
У статті проаналізовано взаємодію лінгвостилістичних засобів при створенні портретних характеристик феміністичних образів у творах малої прози Лесі Українки та
їх перекладах англійською мовою. Визначено роль цієї взаємодії для створення неповторних жіночих образів, що є особливістю стилю авторки.
Ключові слова: мала проза, засоби характеротворення, художня деталь, стилістичний зсув.
В статье проанализировано взаимодействие лингвостилистических средств при создании портретных характеристик феминистических образов в произведениях малой прозы
Леси Украинки и их переводах на английский язык. Определена роль этого взаимодействия
для создания неповторимых женских образов, что служит особенностью стиля автора.
Ключевые слова: малая проза, средства характеростроения, художественная деталь, стилистический сдвиг.
The article deals with the analysis of cooperation of stylistic and linguistic means in the
process of creating portrait characteristics of feminine images in Lesya Ukrainka’s short stories and their translations into English. The importance was defined of this cooperation for creation of the unique women’s images, that serves as the distinctive feature of the author’s style.
Key words: short story, character-making means, artistic unit, stylistic shift.
Мову про видатну українську поетесу Лесю Українку в англомовному світі варто
розпочати зі згадки про двох вагомих постатей, без яких англомовний читач не зміг би в
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повній мірі пізнати потужний феміністичний клан української літератури. Йдеться про
Соню Морріс та Рому Франко – видавця та перекладача українських художніх прозових
творів. Саме їм, цим двом талановитим сестрам, належить висловити подяку за шеститомну серію “Жіночі голоси в українській літературі” (“Women’s Voices in Ukrainian
Literature”), яка вийшла друком 1998-2000 року у видавництві Language Lanterns
Publications. До цієї серії увійшли переклади вибраних літературних праць українських
письменниць у період між 1880 та 1920 роками. Сюди належать Олена Пчілка та Наталя
Кобринська, чиї твори увійшли до першого тому “The Spirit of the Times”, проза Дніпрової Чайки та Любові Яновської потрапили до другого тому “In the Dark of the Night”,
твори Ольги Кобилянської та Євгенії Ярошинської з’явилися на сторінках третього тому
“But… the Lord is Silent”, малу прозу Грицька Григоренка та Лесі Українки англомовний
читач має змогу побачити у четвертому томі “From Heart to Heart”, вибрані твори Ольги
Кобилянської, Олени Пчілки, Наталі Кобринської, Любові Яновської, Грицька Григоренка та Лесі Українки потрапили у п’ятий том “Warm the Children, o Sun” і до останньої
збірки “For a Crust of Bread” увійшли твори Олени Пчілки, Наталі Кобринської, Любові
Яновської, Ольги Кобилянської, Євгенії Ярошинської, Грицька Григоренка та Лесі Українки. Більшість із цих письменниць не були до цього часу перекладені англійською, тому
праця Соні Морріс та Роми Франко є неоціненною. Цим самим іще раз підтверджується
та думка, що феміністична плеяда письменниць, видавців, перекладачок (про них йшлося вище) та дослідниць (Т.Гундорова, В.Агеєва, С.Павличко, Н.Зборовська) є досить
потужною творчою силою. З огляду на це, можна впевнено констатувати, що ґендерна
стереотипна меншовартість жінки у порівнянні із чоловіком на літературній арені є невиправданим та неаргументованим міфом.
Розкриття художнього світу будь-якого письменника, і Лесі Українки зокрема, здійснюється через використання ним певного набору мовних засобів, які б найвдаліше відтворювали його прагматичне наповнення. Те, що Леся Українка намагалася у своїх драматичних та
прозових творах віднайти адекватний тип української жінки, є однією з її найхарактерніших
рис. Для відповідного представлення англомовному читачеві образу української жінки, як її
бачить Леся Українка, необхідно бути перекладачеві надзвичайно уважним до лесиного слова. Тому актуальність запропонованого дослідження визначається важливістю дослідження
перекладацьких прийомів при відтворенні англійською мовою портретування жінки.
Мета статті полягає у визначенні найхарактерніших лінгвостилістичних засобів, які
використовує Леся Українка для портретування своїх героїнь, та встановленні ступеню
адекватності між текстами оригіналу та перекладу.
Наукова новизна публікації полягає у визначенні специфіки передачі у перекладі авторського феміністичного портретування.
Матеріалом слугують тексти малої прози Лесі Українки та їх переклади англійською,
здійснені Р.Франко.
Видатну українську поетесу Лесю Українку можна назвати не лише неперевершеним
митцем поетичних творів, але й талановитим майстром драматичного та прозового слова. Як зауважує В.Ф. Шинкарук, “розширення творчого діапазону свідчить, мабуть, про
її намагання більш повніше і глибше розкрити власну особистість, яскравіше реалізувати
своє багатогранне художнє обдарування. […] Прозові твори поетеси – це результат не
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тільки її активного творчого росту, а й внутрішнього розвитку, духовного зростання, результат напружених і болючих роздумів над проблемами людського буття” [1: 156].
До прози безсмертна дочка Прометея зверталася впродовж усього творчого шляху, і
кілька десятків її творів малої форми становлять різножанрову цілісність. Письменницю мало цікавить гострота інтриги – її проза вписується в контекст настроєвої лірикоімпресіоністичної новелістики рубежу століть. Більшість прозових творів авторки – настроєві новели, де протагоністом виступає інтелігентна героїня, яка не може вжитися у
вузьких рамках патріархального жіночого побуту й жіночого існування. Н.В. Зборовська
переконана, що Леся Українка “шукає для української сутності психокультурний відповідник в різних епохах, ставлячи питання: хто є українська жінка – антична Касандра,
середньовічна Долорес, християнська Прісцілла, українсько-язичницька Мавка, модерна, істерична Любов Гощинська? Багатозначність символічної образності видає пристрасний пошук єдиної індивідуалізованої форми, яка в одержимій спразі національного
синтезу психічної мужності і жіночості катастрофічно роздвоюється, втрачає ревність
цілісної мети, здатність надійно локалізувати себе в просторі” [2: 215].
Справедливо зауважує і В.П. Агеєва, дослідниця творчості Лесі Українки, що проза
письменниці – це переважно тонко нюансовані психологічні імпресіоністичні нариси, замальовки, де оцінка інтелігентної героїні висвітлює неочікувані ракурси звичайних, нічим
не визначних життєвих, побутових ситуацій [3: 191]. Колізія у творах, зазвичай, розгортається навколо неспівпадання сформованого “панянською”, жіночою освітою й горизонту
сподівань – і тими реальними життєвими вимогами, ситуаціями, в яких опиняється сформована в тепличних умовах дівчина. Прикладом може служити оповідання “Жаль”, у якому йдеться про злет і стрімке падіння Софії Турковської з нетитулованої родини, яка потрапила у вищий світ завдяки одруженню з уже немолодим князем, але невдовзі втратила все
після його смерті. У неоромантичній прозі Лесі Українки замість статичних, фольклорно
стилізованих жіночих портретів (пригадаймо, хоча б, портретування жіночої зовнішності
Нечуй-Левицьким) з’являються суб’єктивізовані описи-рефлексії, в яких фіксується жіноче сприйняття й автопортретування. Нарцисичне замилування своєю зовнішністю здебільшого відсторонене, це, переважно, погляд у дзеркало. Приклад з новели “Жаль”:
Софія тим часом уже вбиралась у своїй кімнаті. Вона стояла перед великим свічадом і кінчала причісування: золотисті кучері були вже врихтовані, майстерно-зальотно
підшпилені над чолом і притримані гребінцем-діадемою; скілька кучерів на плечі недбало
спускалось [4: 971]. Порівняймо тепер переклад: Sofiya was dressing in her room. Standing
in front of a large mirror, she was putting the finishing touches on her coiffure. Her golden
curls were all in place, expertly and coquettishly fastened over her forehead and held in place
with a bejeweled comb; a few curly locks tumbled casually to her shoulders [5: 411]. Тексти
Лесі Українки насичені силою-силенною виразів французькою мовою для того, аби характеризувати якщо не аристократичне походження своїх героїнь, то хоча б прагнення їх
називатися такими. Те, що перекладачка наситила стилістично нейтральний віддієслівний іменник причісування стилістично вдалим підсилювальним іменником французького
походження coiffure, свідчить про проникнутість її змістом оригіналу. Міжмовний посередник відгукнувся на інтенцію відтворення іншомовного вкраплення з метою надання
дівчині жаданого аристократичного лоску, продовжуючи текстову онтологію оригіналу.
Разом із тим спостерігаємо у прототексті досить цікавий авторський епітет на позначен348

ня дівочих локонів, які були підшпилені майстерно-зальотно. Такого роду стилістичні
засоби становлять певні труднощі для перекладача. Значення, яке авторка вкладає у цей
епітет, привносить нотку деякої грайливості, навіть більше – легковажності, аніж кокетливості, як ми це бачимо у метатексті expertly and coquettishly, хоча і такий варіант може
вважатися вдалим, виходячи із Софіїної поведінки. До стилістичного послаблення варто
віднести заміну архаїзованої лексеми свічадо лексемою нейтрального регістру mirror,
що нейтралізує текст перекладу у порівнянні із текстом оригіналу у хронотопному зрізі. Те ж саме стосується і дієприкметника врихтовані, що надає характеристиці зачіски
певного архаїчного відтінку, в той час як стилістичне послаблення у тексті перекладу
спричинене заміною цієї лексеми цілком нейтральним словосполученням were all in
place, тим самим свідомо відштовхуючи читача перекладу від доби реверансів, локонів
та пишних убрань.
Доволі часто при описі персонажів Леся Українка вдається до пестливих слів, як от
у наступному реченні:
Вона граціозно схиляє своє кругленьке свіже личко, поетично-невинний усміх грає
на рожевих устах, блакитні очиці трошки скоса, трошки немов здивовано, наївно дивляться в свічадо. Так, так, її кучерики над чолом бездоганні [4: 971-9722]. – She gracefully
tilted her fresh oval face, and a poetically innocent smile flickered on her lips as her azureblue eyes, slightly slanted and assuming a mildly astonished expression, looked naively at her
reflection in the mirror. Yes, yes indeed, the curls on her forehead were perfect [5: 411].
Дитячо-грайлива наївність, невинність, самовдоволення та безтурботність в описі
дівчини “розчиняються” у специфічних стилістичних матрицях таких, зокрема, як пестливі лексеми кругленьке, личко, кучерики, та позитивно-настроєві вирази – граціозно,
поетично-невинний усміх грає. Своїм так, так Софія підтверджує бажану та бачену у
дзеркалі саморефлексію, чим дівчина вповні задоволена. У творі молоду дівчину змальовано наче маленьку іграшку, лялечку, у руках долі. Рома Франко вірна своїй меті – вона
намагається відтворити характер та образність портретування Лесі Українки і прагне
створити адекватну до українчиної ситуацію слова в тексті перекладу. Але це відбувається лише на рівні отих самих позитивно-настроєвих виразів: прислівник граціозно перекладено відповідним gracefully, авторський епітет поетично-невинний (усміх) органічно
вплетений у англомовне полотно тексту a poetically innocent (smile). Однак, зрозуміло,
що в англійській мові відсутній такий пласт стилістично маркованої лексики, як пестливі
слова, тому перекладачка з об’єктивних причин звужує поле експресивної модальності
тексту перекладу в зіставленні з оригіналом, нейтралізувавши пестливі лексеми до стандартизованих oval face, the curls, не віднайшовши їм компромісного еквіваленту-заміни і,
відповідно, позбавивши текст перекладу відтінку грайливості та дитячості, що призвело
до очевидного стилістичного послаблення.
Сам князь порівнює Софію то з ластівкою, то з пташечкою, то з метеличком, тож має
місце не тільки саморефлексія дівчини, але й опис та сприйняття її іншими персонажами. Як каже В.Агеєва, “очі мужчини – теж швидке дзеркало, в якому відбиті візії себе
самої” [6: 116]. Під час прийому гостей героїня змальована так:
Софія чогось іще більше оживилась. Її очі сіяли, обличчя злегка зашарілось. Вона то
легенько сиділа на канапці, то зривалася з неї і миготіла поміж гуртом панночок. “Чистий метеличок”, подумав князь; очі його все звертались до постаті Софії [4: 973]. – The
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young woman had become even more animated – her eyes glowed, her face was slightly flushed.
She either perched lightly and gracefully on the sofa, or, fluttering away, shimmered among the
young ladies. “She’s like a butterfly,” the duke thought, and his eyes kept turning to her [5: 414].
Досить вдалою перекладацькою знахідкою варто вважати заміну стилістично необтяжливого дієслова сиділа контекстуально влучним дієсловом perch, що надає позитивного стилістичного підсилення текстові перекладу. У перекладі українською perch
з-поміж різних варіантних відповідників має значення сідати на сідало та прилаштовувати (розташовувати) високо, тобто відразу в читача тексту перекладу вимальовується
в уяві щось маленьке, тендітне, граціозне, що вирізняється серед інших і розташовується
понад усіма. Метеличок – butterfly – ось як образно характеризує князь Софію. Пестливі
лексеми метеличок та канапка створюють відчуття повітряності, легкості, однак butterfly
і особливо sofa не відтворюють цього конотативного значення. Під словом канапка мається
на увазі не стільки диван, скільки м’яке сидіння (лавка) зі спинкою. Зі змісту оповідання ми
дізнаємося, що ця рожева канапка відіграє надзвичайно важливу роль у творі, виступаючи
вагомою художньою деталлю. Цей предмет мебелі, який виготовили на замовлення Софії,
був спочатку предметом жвавого сімейного обговорення, потім причиною сварки Софії та
її сестри, далі, за сюжетом, на канапці відбулася перша розмова головних героїв, тому зрозуміло, чому, одружившись із князем, Софія вирішила забрати її з батьківської хати у свою
нову господу, яку князь називав рожеве кубельце. Тож, проходячи наскрізною лінією через
увесь твір, канапка є лейтмотивом оповідання, і саме вона, ця рожева канапка, стала символом веселого та безтурботного життя, про яке завжди мріяла головна героїня і яке вона
так швидко та несподівано згодом втратила. Зрозуміло, що sofa є невдалим еквівалентом
зазначеного образу, досить обтяжливим та громіздким. Як варіант, ближчим за змістом був
би навіть еквівалент bench (upholstered with pink cloth). Тож у перекладі цієї лексеми має
місце стилістичне послаблення, що поширюється на загальний характер перекладу. У знак
компенсації втраченої легкості, яка створюється в тексті оригіналу пестливими лексемами,
перекладач задля підсилення прагматичного впливу на адресата продовжує синонімічний
ряд характеристичними лексемами lightly and gracefully (в оригіналі лише легенько), що
вдало доповнює словесну гру тексту перекладу та образну експресивність, до якої прагнула Леся Українка, однак таке доповнення у тексті перекладу не покриває тих втрат, які були
здійснені у метатексті і обтяжили його.
Після смерті князя Софія відмовляється повертатися до батьків і вирішує поступити “у компаньйонки”, вірніше – у прислуги до старої баронеси, яку Софія зненавиділа.
Після однієї з сутичок із баронесою героїня, вбігши у свою кімнату, побачила знову своє
відображення у дзеркалі, але воно значно відрізняється від тієї рефлексії, яка була на
початку оповідання:
Софія тупнула і ще гірше заридала. Коли тут зненацька кинулась їй в очі її власна
постать, відбита в свічаді, що висіло проти неї на стіні. В свічаді відбивалися заплакані
очі, розтріпане волосся, лютий, непритомний погляд і щоки, червоні від сліз та гніву [4:
1001]. – Stamping her foot and wailing even more loudly, she unexpectedly caught sight of
herself in the mirror on the wall. The mirror reflected her tear-stained eyes, her disheveled hair,
her angry, distorted face, and her cheeks, inflamed from tears and indignation [5: 462].
Бачимо опис і зачіски, і очей, і погляду, які створюють яскравий динамічний контраст
із описом ще незаміжньої дівчини на початку оповідання. Образна експресивність тек350

стів і оригіналу, і перекладу характеризується частим нагромадженням певної ознаки, а
саме знервованого, розлюченого стану, який знаходить своє вираження в стислому блискавичному описі зовнішності дівчини. Про стримано-непретензійний переклад Роми
Франко можна сказати, що він максимально семантично точний. Прагнення ідеальної
точності на практиці зреалізувати невимовно складніше, ніж може видатися читачеві.
Завдяки ретельному доборові кожного слова переклад Р.Франко зберігає невимушену
розмовну інтонацію, прозорість характеристичних одиниць, ясність і стислість вислову.
Єдиною неточністю є переклад опису погляду, який був лютий та непритомний у тексті
оригіналу, а в перекладі натрапляємо на angry, distorted face, що у зворотньому перекладі
означає люте, спотворене обличчя, що є, свого роду, прийомом смислового розвитку,
який має досить часте застосування у практиці перекладу. Однак непритомний погляд
та distorted face (спотворене обличчя) мають зовсім різні конотації, тому, хоча загальний
емоційно-збуджено-знервований характер відтворено у перекладі, однак дана лексична
одиниця не знайшла свого еквівалентного втілення у метатексті.
Леся Українка, як і Ольга Кобилянська, робить важливими, настроєтворчими у своїх оповіданнях зовсім нібито дрібні, здебільшого не відзначувані тоді
письменниками-сучасниками, особливо письменниками-чоловіками, деталі інтер’єру,
вбрання, все те, що творить фактуру навколишнього світу. З імпресіоністською увагою й прозірливістю вона фіксує можливі переходи й перегуки барв, звуків, запахів у
їх зв’язку з психічним станом, переживанням героїнь. Скажімо, квіти змінюють сам
довколишній простір:
В кімнаті стояло піаніно, над ним була полиця з бюстами Шопена і Бетховена межи
лаврами в вазонах; стояла етажерка з нотами і друга етажерка з книжками в гарних
оправах, все найбільше твори знакомитих поетів. Кімната була вбрана досить убого,
але мала в собі щось оригінального і принадного. Було в ній багато квіток – і се найпаче
надавало їй оригінальності [7: 1035].
Такий опис кімнати Насті ми натрапляємо у нарисі “Голосні струни”. Сам твір є
досить “флористично насиченим”, бо доволі часто квіти є неодмінним супровідником
дівчини у творі. Неоромантична стилізація жіночого портрета, в якому має вражати витончена гармонія тонів і барв, має прозирати насамперед душевна, піднесена краса, така
стилізація робить поодинокі акценти на чуттєвості. Художня деталь – квіти – є тим акцентом, який задає настрій усьому творові і тим самим у її описі та вплетеності у художній твір створюється насичена авторська нарація:
Вона пішла в садок, нарвала барвінку з цвітом, сплела вінок і наділа собі на голову.
Павло, побачивши її в вінку, поцілував її і сказав, що вона сьогодні дуже гарна, що очі
в неї, мов барвінок, а коси, мов промінь сонця [7: 1038]. – She went out into the orchard,
picked some periwinkle with blue flowers on it, braided a wreath, and placed it on her head.
When Pavlo saw her in the wreath, he kissed her and said she looked very pretty today, that her
eyes were like the periwinkle, and her hair was like the rays of the sun [8: 365].
Меланхолійний романтичний настрій створюється завдяки образним порівнянням
очей із барвінком та кіс із променем сонця. Як і В.Винниченко, Леся Українка до певної настирливості акцентує увагу на кількох рисах у не надто відмінних варіаціях, які
наголошують на особливому, важливому елементі при розкритті психологічного стану
героя. Смислова прозорість виступає інтуїтивним, чуттєвим осягненням семантичного
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змісту слів у їх взаємодії, динамічній і неповторній комбінації. Англійська перекладачка
створює адекватну до Лесиної ситуацію слова в тексті, яка вражає глибиною й безпосередністю відчуттів героїні, нефальшованим змістом переживаючих нею пристрастей.
Отож, можемо дійти висновку, що жінка у творчості української письменниці Лесі
Українки займає чільне місце. Її мовна характеристика авторкою є прозорою, така
характеристика не відзначається занадто широким використанням лінгвостилістичних засобів. Є, звичайно, у Лесі свої облюбовані засоби, серед яких варто згадати франкомовні
вкраплення на позначення аристократизму своїх героїнь, найуживанішим лінгвостилістичним засобом є пестливі слова, не варто забувати і про авторські епітети. Перекладачка Рома
Франко не віднаходить у своїх перекладах адекватної заміни пестливим лексичним одиницям, оскільки такий пласт лексики є відсутнім в англійській мові, хоча задля компенсації,
вона іноді намагається вводити у текст перекладу такі мовні одиниці, які б за значенням
могли заповнити міжмовні лакуни. Іноді перекладачка вдається до стилістичного підсилення, вдало дібравши гіперонімічне значення до мовної одиниці, а іноді зустрічається і
стилістичне послаблення, що є причиною об’єктивних або суб’єктивних факторів.
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД В БЕЛАРУСИ

У статті розглядаються основні техніки аудіовізуального перекладу: субтитри, дубляж і закадровий переклад. Також вивчається сучасний стан та особливості
аудіовізуального перекладу в Білорусі.
Ключові слова: аудіовізуальний переклад, субтитри, дубляж, закадровий переклад.
В статье рассматриваются основные техники аудиовизуального перевода: субтитры, дубляж и закадровый перевод. Также изучается современное состояние и особенности аудиовизуального перевода в Беларуси.
Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, субтитры, дубляж, закадровый перевод.
The article deals with the major modes of audiovisual translation: subtitling, dubbing and
voice-over. The paper presents the actual state and the main features of current audiovisual
practices in Belarus.
Key words: audiovisual translation, subtitling, dubbing, voice-over.
За два последних десятилетия аудиовизуальный перевод сложился в самостоятельную
частную теорию в рамках науки о переводе [1; 2]. Однако в белорусском, как и в российском,
переводоведении данная проблематика разработана недостаточно. В этом контексте следует
отметить работы российских исследователей В.Е. Горшковой [3], Р.А. Матасова [4].
Аудиовизуальный (мультимедийный, экранный (screen translation)) перевод представляет собой межъязыковую передачу содержания не только художественных кинои видеофильмов (этот термин является гиперонимическим по отношению к термину
«кино/видео перевод»), но также компьютерных программ, телевизионных программ и
новостных выпусков, рекламных роликов и театральных пьес.
Исследователи выделяют более 10 типов аудиовизуального перевода (как межъязыкового, так и внутриязыкового) [5; 6; 2], которые укладываются в 2 стратегии: переозвучивание (re-voicing) и субтитрирование (subtitling).
К переозвучиванию относят: закадровый перевод (voice-over, или half-dubbing), комментарий (narration), аудиодескрипцию (audio description), адаптацию, или свободный комментарий (free commentary), синхронный перевод (simultaneous interpreting), дубляж (dubbing).
Субтитры могут быть:
внутриязыковыми (intralingual), такой вид субтитров еще называют вертикальными:
меняется перцептивная модальность (устная речь превращается в письменный текст),
но не язык;
межъязыковыми (interlingual): так называемый диагональный тип субтитрирования,
при котором меняется и перцептивная модальность, и язык;
открытыми (open), т.е. неопциональными, являющимися неотъемлемой физической
частью фильма или телепрограммы;
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скрытыми (closed), т.е. опциональными, представляемыми в виде телетекста, просмотр которого возможен при применении соответствующего декодера.
Основными и наиболее распространенными видами аудиовизуального перевода являются субтитры, дубляж и закадровый перевод [5: 9–10]. Каждая из переводческих техник имеет свои особенности и диктует переводчику свои правила.
Так, субтитры – это текст, ориентированный на визуальное восприятие. Центральная
задача переводчика состоит в том, чтобы текст перевода получился удобным для чтения
и помещался в игровые эпизоды, т.е. необходимо соотнести скорость чтения и продолжительность эпизода. При этом максимальный объем пространства, который могут занимать субтитры, составляет только 20% от размера экрана, и этот процент зависит от
размеров персонажей и их расположения на экране [2: 22]. Обычно нормой является 2
строки текста в нижней части экрана. Кроме того, субтитрирование предполагает трансформацию устного текста в письменный.
Дубляж представляет собой такой вид переозвучивания, при котором осуществляется полная замена иноязычной речи актеров. В.Е. Горшкова справедливо замечает, что
дубляжом называют «как особую технику записи, позволяющую заменять звуковую дорожку фильма с записью оригинального диалога звуковой дорожкой с записью диалога
на языке перевода, так и один из видов перевода» [3: 27].
При дубляже создается (правильнее будет сказать «воссоздается») текст, рассчитанный на устное восприятие, равно как и воспроизведение. Дубляж, вероятно, является
для переводчика одной из самых сложных техник, ведь на выходе должен получиться
фильм, где создается иллюзия того, что актеры говорят на языке перевода, поэтому его
иногда называют «одомашниванием» (domestication) [7]. Дублирование включает в себя
несколько этапов: детекцию (т.е. выявление особенностей речевого рисунка и шумовых
эффектов оригинальной звуковой дорожки), литературный перевод кинодиалогов, укладку текста (синхронизацию), речевую тонировку (озвучивание). Важнейшим принципом
дубляжа является синхронизм изображения и звука. Переводческая техника строго подчинена этому понятию.
В таких странах, как США, Англия, Франция, Германия, Испания и др., сложились
свои традиции и даже школы аудиовизуального перевода. Так, например, в США и в
Англии используются преимущественно субтитры. В странах распространения французского, немецкого, итальянского и испанского языков предпочитают дубляж (так называемый «lip–sync», т.е. синхронизацию изображения и речевых сигналов).
H. Gottlieb выделяет 4 блока стран в зависимости от используемого типа аудиовизуального перевода: 1) англо-говорящие страны (страны-производители видеопродукции
на английском языке), где преимущественно используют субтитры; 2) страны, использующие дубляж; 3) страны, использующие закадровый перевод; 4) страны, использующие
субтитры [8: 244]
В России, Украине и Польше долгое время доминировал закадровый перевод (перевод звучит поверх голосов актёров). Однако сегодня в России и Украине осуществляется
переход на дубляж в варианте lip–sync. В Польше, помимо дубляжа, активно используются субтитры при кинопереводе и закадровый перевод при телепереводе. Выбор типа
перевода зачастую определяется видом аудиовизуального текста: так, художественные
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фильмы (в том числе анимационные) обычно дублируются, для документальных фильмов и большинства телепрограмм используется закадровый перевод. Все большее распространение получает аудиодескрипция [9: 186-199].
В Беларуси традиционно отдается предпочтение переозвучиванию. Субтитры используются редко, несмотря на присутствие в стране двух государственных языков. Нередко именно языковая ситуация в стране выступает в роли определяющего фактора при
выборе того или иного вида аудиовизуального перевода. Так, при наличии двух и более
государственных языков предпочтение обычно отдается субтитрам, иногда даже «двойным», т.е. на обоих языках (Бельгия, Финляндия). В данном случае выбор стратегии аудиовизуального перевода может отражать и языковую ситуацию, и языковую политику
в двуязычных странах. Показательно в этом отношении принятое в Украине в 2006 году
постановление об обязательном дублировании иностранных фильмов на украинский
язык, которое было отменено спустя четыре года со сменой политического и, как следствие, языкового курса.
В Беларуси перевод кино- и телетекстов на белорусский язык выполняется редко. Исключением до недавнего времени был белорусский телеканал ЛАД, осуществлявший вещание преимущественно на белорусском языке. Однако, сменив свою культурологическую
ориентированность на спортивно-развлекательную, канал сменил и язык. Таким образом,
при выборе языка переозвучивания в Беларуси доминантным является русский язык.
Следует также отметить, что сегодня остаются абсолютно без внимания такие техники аудиовизуального перевода, как внутриязыковые субтитры и аудиодескрипция, ориентированные на людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, применительно к Беларуси следует отдельно рассматривать киноперевод,
где используется дубляж, и телеперевод, где используется только закадровый перевод.
Здесь необходимо принимать во внимание тот факт, что вся зарубежная кино– и часть телепродукции приобретается уже переозвученной (чаще всего дублированной) российскими
переводческими агентствами, что объясняется, в первую очередь, соображениями экономии: купить готовый продукт проще, чем выполнить собственный качественный перевод.
Таким образом, профессиональный аудиовизуальный перевод в Беларуси выполняется
только Отделом дубляжа и лицензионных программ Белтелерадиокомпании и охватывает
сферу исключительно телеперевода, где доминирующей переводческой техникой остается
закадровый перевод как менее затратный и трудоемкий в сравнении с дубляжом.
Однако нельзя характеризовать закадровый перевод просто как «дешевый вид перевода» или «несовершенный дубляж», который используется в том случае, если заказчик
и/или исполнитель не может финансово и технически позволить себе дублирование. В
частности, именно закадровый перевод иногда рассматривают в качестве «золотой середины» при выборе между стратегиями доместикации (одомашнивания) и форенизации (сохранения черт иноязычности, «иностранного оттенка»). В некоторых ситуациях,
в зависимости от типа переводимых текстов, именно закадровый перевод оказывается
наиболее целесообразным, например, при переводе документальных фильмов. Так сложилось, что даже в странах, где традиционно предпочтение отдается дубляжу, при переводе документальных фильмов используется закадровый перевод. Закадровый перевод
отличается от дубляжа тем, что исходный звукоряд не заменяется, а приглушается, перевод звучит поверх оригинальных диалогов.
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Процесс закадрового перевода распадается на те же этапы, что и дубляж, исключая
синхронизацию речевых движений. Получив копию фильма (телепередачи и т.д.) и скрипт
(сценарий/монтажный лист) к нему, телекомпания передает его переводчику. Переводчик
работает одновременно с текстом, т.е. скриптом, и видео. Скрипты оформлены согласно
определенным правилам и включают указание на соответствующий отрезку текста видео–
или аудио ряд (например, музыкальное сопровождение), протяженность текста («тайм
код»), его интонационное оформление (возгласы, паузы и т.д.). Аналогично оформляется
и текст перевода. Очень часто текст, записанный в сценарии, и текст, звучащий в фильме,
не совпадают. В худшем случае письменный текст вообще отсутствует, тогда переводчик
вынужден работать только с фильмом.
Первый этап работы над текстом – детекция – выявление особенностей звукоряда (речевой рисунок, шумовые эффекты) и видеоряда, включающий также решение о степени
обязательности передачи тех или иных элементов лингвистической системы [10: 17–18] аудиовизуального текста. Помня о триединстве слова, аудио– и видеоряда, переводчик начинает свою работу со знакомства с каждым из этих компонентов. Наличие скриптов, с одной
стороны, облегчает задачу переводчика, которому не приходится полагаться лишь на собственный слух. Однако нередко переводчик, особенно начинающий, фокусирует внимание
именно на письменном тексте и отталкивается в первую очередь от него, забывая о том,
что опора на аудио– и видеоконтекст необходима не только на этапе первого знакомства с
текстом (детекции), но также в процессе самого перевода и на завершающем его этапе, что
обусловлено требованием соразмерности текста перевода и его оригинала.
Завершающий этап работы переводчика над аудиовизуальным текстом – синхронизация. При закадровом переводе требование синхронизма не включает синхронизацию
речевых движений. В остальном же оно работает так же жестко, как и при дубляже.
Зачастую основная проблема для переводчика состоит в том, как синхронизировать
оригинал и его перевод и не перенести в текст перевода синтаксические структуры исходного языка. Robert Paquin, канадский филолог и переводчик, так описывал свой первый опыт перевода аудиовизуальных текстов: «В итоге мой первый перевод был хорошо
синхронизирован с точки зрения фонетики, однако содержал ряд грамматических и лексических искажений. Речь идет не о формальных ошибках, а о неуклюжих иноязычных
конструкциях» (перевод наш – М.С.) [11]. Пытаясь максимально синхронизировать текст
перевода и текст оригинала, переводчики становятся заложниками исходного языка, в
результате чего нередко возникает интерференция – вторжение системы исходного языка
в систему языка перевода, что наблюдается даже при переводе на родной доминантный
язык и может затрагивать любой из языковых уровней.
Оценивая качество выполняемых телепереводов, следует учитывать тот факт, что в
Беларуси переводу такого тапа текстов переводчики специально не обучаются. Освоение
специфики идет непосредственно в процессе работы, отсюда большое количество брака,
особенно на начальных этапах.
Но не всегда синхронизация входит в обязанности переводчика. Возможен вариант (в
основном при переводе художественных фильмов, в том числе анимации), когда эту часть
работы над аудиовизуальным текстом выполняет редактор дубляжа или специалист по адаптации диалогов. Однако в случае перевода документальных фильмов работа по синхрониза356

ции полностью ложится на плечи переводчика. Заключительным этапом аудиовизуального
перевода является его редактура, после чего уже готовый текст попадает в руки актеров.
До сих пор в переводоведении сохраняется традиционная ориентированность на художественный перевод. Но если раньше переводческая деятельность правомерно рассматривалась только в связи с переводом художественной литературы, то сегодня все
более важное место – и по объему, и по социальной значимости – стали занимать именно
переводы текстов специального характера, в том числе переводы кино– и телепродукции,
количество которой неуклонно растет. Беларусь является в большей степени импортером
иноязычной кино– и телепродукции, поэтому потребность в её переводе на русский/белорусский язык в дальнейшем будет лишь усиливаться.
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У цій статті йдеться про програмне забезпечення для перекладачів.
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В данной статье речь идет о программном обеспечении для переводчиков.
Ключевые слова: программное обеспечение, программы-переводчики, память переводчика, автоматический перевод, онлайн-переводчик, словари.
This article deals with the computer software for translators.
Key words: software, translation programs, translation memory, automatic translation,
online translator, dictionaries.
На сьогодні існує багато комп’ютерних програм-перекладачів, електронних словників та інших програм, призначених для допомоги людині-перекладачеві. Вони підрозділяються на ті, що встановлюються на комп’ютері, та на онлайнові (Інтернет-програми).
Почнемо огляд із програм, встановлюваних на ПК.
Програми-перекладачі.
Із російських розробок найбільш поширена програма-перекладач Промт [1]. На сьогодні останьою версією є 9.0. Напрямки перекладів: англо-російський і російсько-англійський,
німецько-російський і російсько-німецький, французько-російський і російсько-французький, іспансько-російський і російсько-іспанський, італійсько-російський .
У версії Промт Експерт є деякі нововведення: поліпшено систему Translation Memory,
з’явилася можливість підключення онлайнових словникових баз і оновлено технології
використання термінології для створення спеціалізованих словників. Як пишуть автори, у версії 9.0 застосовано поліпшені алгоритми перекладу і розробляється російськоіталійський напрямок перекладу [2].
Переклад, реалізований у системах PROMT 9.0, представлених на західному ринку:
англо-німецька і німецько-англійська;
англо-іспанська і іспансько-англійська;
англо-португальська і португальсько-англійська;
англо-французька і французько-англійська;
французько-іспанська і іспансько-французька;
німецько-французька і французько-німецька;
німецько-іспанська і іспансько-німецька;
італійсько-англійська і англо-італійська.
Англо-литовський напрямок перекладу реалізований компанією PROMT на литовському онлайн-порталі [3].
© Ткаченко О.О., 2011
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На сьогодні Промт 9.0 – найкращий з усіх відомих програм-перекладачів, які працюють з російською мовою.
На сайті Translate.ru [4] знаходиться онлайн-версія цієї програми.
Спробуймо перекласти текст у Промт 9.0
Французький текст
Firefox 4 surpasse Internet Explorer 9
23/03/2011
Le nouveau navigateur de Mozilla a été téléchargé 5 millions de fois en 24 heures, deux
fois plus que celui de Microsoft. Mais Firefox peine à gagner des parts de marché face à Google
Chrome.
Firefox 4 éclipse Internet Explorer 9. Mise à disposition des internautes mardi matin, la
nouvelle version du navigateur alternatif a été téléchargée plus de cinq millions de fois par
les internautes. La semaine dernière, Microsoft s’était réjoui d’avoir totalisé 2,53 millions de
téléchargements en une journée, soit environ deux fois moins.
Contrairement à son prédécesseur, Firefox 4 n’entrera toutefois pas dans le Livre des records.
Porté par une intense campagne de communication virale sur le Web, Firefox 3 avait battu tous les
records en 2008, avec 8,3 millions de téléchargements en vingt-quatre heures [5].
Російський текст
Firefox 4 превосходит Internet Explorer 9
23.03.2011
Новая программа просмотра Mozilla была загружена 5 миллионов с раз по 24 часа,
в два раза больше чем Mozilla Microsoft. Но Firefox затрудняется выигрывать долю на
рынке по отношению к Google Chrome.
Firefox 4 заслоняет Internet Explorer 9. Предоставленная пользователям Интернета
во вторник утром, новая версия альтернативной программы просмотра была загружена
более пяти миллионов раз пользователями Интернета. Прошлая неделя, Microsoft радовался что насчитал в целом 2,53 миллиона загрузок днем, то есть приблизительно в два
раза меньше.
Вопреки его предшественнику, Firefox 4 все-таки не войдет в Книгу рекордов.
Отнесенный напряженной вирусной маркетинговой компанией на Web, Firefox 3 побил
со всеми рекордами в 2008, с 8,3 миллионами загрузок за сутки.
З українських програм перекладу відомий перекладач Pragma (Прагма) київської
компанії Trident Software [6]. Ця компанія була заснована у 1998 році і розробила кілька
ліній продуктів – Language Master, L-Master 98 і Pragma. На сьогодні їхній останній продукт Pragma 6.x містить вісім мов – англійську, латиську, німецьку, польську, російську,
українську, французьку та казахську. Перекладач має 56 напрямів перекладу, і підтримує
близько 50 тематик.
На сайті Translate.ua [7] знаходиться основна версія онлайн-перекладача.
Візьмемо вищенаведений текст і спробуймо перекласти його українською за допомогою цього програмного продукту.
Firefox перевершує Internet Explorer новий браузер Mozilla було завантажено 5 мільйонів разів на 24 години, в два рази більше, ніж Microsoft. Але Firefox просто отримати
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частку на ринку відносно Google Chrome. Eclipse Internet Explorer Firefox 4 9. Надання
Інтернет у вівторок вранці, нова версія альтернативного браузера був завантажений більше п’яти мільйонів разів інтернет-користувачів. Минулого тижня Microsoft був задоволений, що склало 2530 тисяч завантаження в один день, приблизно в два рази менше.
На відміну від свого попередника, Firefox 4, не прийде, однак, до Книги рекордів. Керуючись інтенсивної інформаційної кампанії вірусного по Мережі, Firefox 3 був побив всі
рекорди в 2008 році, з 8,3 мільйона завантажень в двадцять чотири години.
З цього перекладу випливає, що про прямий французько-український переклад на
сьогодні доводиться, на жаль лише мріяти.
Як повідомляють розробники Pragma, стартував проект з розробки онлайнперекладача для усіх європейських мов. Новий сервіс під назвою iTranslate4.eu створюється силами десяти провідних європейських розробників лінгвістичного ПО за підтримки Європейського союзу [8].
Наступна програма-перекладач – ПАРС (PARS) колишньої харківської фірми
Лінгвістика-98. На сьогодні ця фірма знаходиться у Канаді [9](). Вона випускає кілька
версій цього перекладача: PARS/R – англійсько-російсько-англійська версія 5.x, PARS/U
– англійсько-українсько-англійська версія, PARS/G – німецько-російсько-німецька версія, PARS/P – англійсько-польсько-англійська версія, та PARS/H – англійсько-датськоанглійська версія. У цих програмах використовується так званий прямий метод перекладу і в них немає штучного інтелекту. Автор цієї статті кілька років користувався
цими перекладачами, тому може стверджувати, що якість перекладу цілком прийнятна.
Перекладачі сімейства ПАРС дуже зручно використовувати при технічних перекладах.
У них дається велика кількість варіантів перекладу, позначуваних зірочками. При натисканні на зірочки відкривається вікно з варіантами. Ви обираєте варіант, натискаєте на
нього і він з’являється у тексті. Після перекладу усі варіанти знищуються автоматично.
Тут дуже зручно створювати словники користувача, тобто слово вводиться лише один
раз. Наприклад, якщо ви ввели слово і його переклад у англійсько-українську частину
словника, то за допомогою так званого процесу дзеркалізації ця частина перевертається на 180 градусів і створються відповідний українсько-ангійський переклад. В інших
програмах-перекладачах ця функція відсутня. За таким принципом створені і словники
сімейства Polyglossum, про які мова піде нижче. Як пишуть виробники, PARS використовується в ООН, американським посольством в Україні, фірмою Deloitte & Touche,
американською армією, тисячами компаній, лікарень, університетами та індивідуальними користувачами. У російсько-англо-російської версії є понад 60 спеціалізованих
словників, які можна підключати під час перекладу.
На сайті ParsTranslator знаходиться ангійсько-перський перекладач [10].
Наступна програма-перекладач Systran [11]. Це дуже потужний перекладач.
Компанія LEC пропонує програми-перекладачі Translate і Power Translator [12]. На сьогодні це версії LEC Translate 9 and Power Translator 14 відповідно. Крім того, у цієї фірми
є онлайнові сервіси автоматичного перекладу, але вони платні і про них піде мова нижче.
Крім того, ці програми досить дорогі (починаються від 299 долларів США).
У програмі-перекладачі LEC вбудовані перекладачі ПАРС, у яких блок англоросійського перекладу розроблений значно краще за англо-українский, тому й результати відповідні.
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Російсько-українсько-російський програма-перекладач сімейства ProLingOffice [13].
На сьогодні остання версія – 5.0 SP1. У мережі Інтернет ця програма-перекладач розташована за адресою http://perevod.uaportal.com.
Багаторічний досвід користування українсько-російсько-українськими програмами
перекладу підказує, що при перекладі на українську мову краще користуватися Poling
Оffice, а при українсько-російському – краще користуватися програмою Pragma, тоді результати перекладу будуть кращі. Але після кожного перекладу обов’язкове дуже ретельне постредагування, і це стосується будь-якого автоматичного перекладу.
Тепер варто розглянути перекладацькі онлайн-ресурси.
http://www.systranet.com – безкоштовний онлайновий перекладач Systran з перекладом з 15 мов на 15 мов, але з російської можна перекласти лише на англійську. Systran
– одна з найкращих програм-перекладачів.
http://www.wordmagicsoft.com
Це онлай версія англійсько-іспанської програми-перекладача World Magic і
англійсько-іспанських словників цієї ж фірми. Вартість програми починається від 375
доларів США.
http://www.tranexp.com/win/NeuroTra.htm
Це сайт програми-перекладача NeuroTran, яка існує у двох версіях – звичайній і професійній. Вартість звичайної версії починається від 150 доларів США, професійної – від
450 доларів США. [14] Професійна версія може підтримувати 82 мови, серед яких фігурують українська, російська й білоруська, але на сайті при спробі перекладу у деморежимі можна перекласти лише на англійську, французьку та німецьку мови, тому оцінити якість перекладу на українську або російську мови неможливо.
Як пишуть розробники цієї програми, NeuroTran є спадкоємцем перекладача InterTran,
але створена на іншій платформі і, начебто, дає вищу точність перекладу.
Сайт MrTranslate.ru [15] містить багато корисної інформації для перекладача, а також
посилання на інші перекладацькі ресурси (машинні перекладачі та словники).
Тут є посилання на такі ресурси:
ImTranslator [16]. Як пишуть творці сайту mrtranslate.ru, це – багатофункціональний
перекладач від компанії PROMT. Дозволяє перекладати тексти на багато мов, використовувати словники, перевірку орфографії, віртуальну клавіатуру, друк результатів перекладу й відправляти e-mail, у якого є 24 мови перекладу, у тому числі українська й російська.
Але перекласти що-небудь не вдалося ані на сайті MrTraslate.ru, ані на сайті imtraslator.
com, на якому взагалі не вдалося зареєструватися.
Перекладач тексту й сайтів Reverso від французької компанії Softissimo [17]. Тут
7 мов перекладу: англійська, італійська, іспанська, німецька, російська, французька
і японська.
Текст для перекладу може бути кожною з цих мов. Якість перекладу середня.
Онлайн-перекладач WorldLingo [18]. Тут 29 мов перекладу: китайська, чеська, датська, голландська, англійська, фарсі, фінська, французька, німецька, грецька, хауса, іврит, гінді, угорська, італійська, японська, корейська, норвезька, пуштунська, польська,
португальська, румунська, російська, сербська, іспанська, шведська, тайська, турецька,
урду. Якість перекладу середня.
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Далі тут зазначений перекладач InterTran (насправді Interactive Tran) від компанії
Translation Experts [19]. У списку мов перекладу фігурує 87 мов. Якість перекладу низька, онлайн-перекладу немає. Вартість системи починається від 40 доларів США.
Наступна система – Pereklad online [20]. Це система перекладу, заснована на технологіях фірми Trident Software (перекладач Прагма), про яку писалося вище.
На цьому ж сайті є інший онлайн-перекладач – Perevod Bizua [21], також заснований
на технологіях фірми Trident Software.
Далі ми знаходимо тут онлайн-перекладач від німецької фірми Linguatec [22], яка займається розробкою систем автоматичного перекладу, розпізнавання мовлення і програмного
офісного забезпечення. Він має 7 мов перекладу – англійську, італійську, іспанську, китайську, німецьку, португальську, французьку. Текстовий блок має обмеження у 500 символів.
Якість перекладу середня. При покупці система з однією мовною парою коштує 49 євро.
Наступний онлайн-перекладач – Voila від французького сайту Voila [23]. Це –
програма-перекладач текстів і сайтів, яка ґрунтується на технологіях російської фірми
Промт і показує добрі результати при перекладі французьких текстів на іноземні мови,
крім російської, на російську – результати дуже посередні. При спробі перекладу автор
сам у цьому переконався. Ця система має 6 мов перекладу: англійську, італійську, іспанську, німецьку, португальську, французьку. Текст має обмеження у 300 знаків.
Далі йде онлайн-перекладач від фірми Applied Language Solutions [24]. Насправді на
їхньому сайті онлайн-переклад робиться дуже відомою за кордоном програмою Systran
від компанії Systran. На сайті фігурують 15 мов перекладу, у тому числі й російська, але
з російської можна перекладати лише на англійську. Переклад з англійської на російську
дуже слабкий, краще користуватися програмами Промт, зате зворотний переклад – хороший. Програма Systran добре перекладає з однієї іноземної мови на іншу.
Остання з онлайнових програм-перекладачів, зазначених на сайті ImTranslator – перекладач фірми Amikai [25]. Тут 9 мов перекладу: англійська, італійська, іспанська, китайська, корейська, німецька, португальська, французька, японська. Якість перекладу
середня, а текстовий блок має обмеження у 100 знаків.
Можна відзначити X-Translator DIAMOND [26]. Це четверте покоління сімейства
програм-перекладачів для масового ринку X-Translator на основі технологій фірми Промт.
У “діамантовій” версії поліпшилась якість перекладу і з’явилися нові функції. Програма
розрахована на найширше коло користувачів – від школярів і студентів до науковців.
Досить цікавою є програма MultiTranse, яка використовує безкоштовні онлайнресурси для перекладу з/на 19 різних мов [27]. Цю програму можна безкоштовно завантажити і встановити на комп’ютері. Автор цієї статті спробував перекласти вищенаведені
тексти російською й українською мовами. Якість перекладу досить низька, трапляються
навіть граматичні помилки (наприклад, відсутнє правильне відмінювання).
Досить якісний переклад можна одержати в онлайні, використовуючи лінгвістичні
інструменти пошукової системи Google [28].
Для цього треба зайти на сайт цієї системи і відкрити пункт «Мовні інструменти»,
«Language tools» або “Языковые инструменты», де і знаходяться вікна перекладача.
Не можна забувати і про програму-перекладач Babelfish від пошукової системи
Yahoo! [29]. Це програма з багатьма мовними парами, у тому числі російською. Якість
перекладу середня.
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Існує ще така онлайн-перекладна система як Online Translator [30], у якій є російська
й українська мови. Якість перекладу середня.
За адресою http://www.freetranslation.com знаходиться багатомовна система перекладу FreeTranslation, у якій є російська мова. Якість перекладу невисока.
Програма Translate [31] безкоштовна багатомовна система перекладу (50 мов), у якій
є російська й українська мови. Якість перекладу не дуже висока.
Програма ConveyThis [32] безкоштовна багатомовна система перекладу (50 мов), у
якій є російська й українська мови. Якість перекладу не дуже висока.
Відносно новою системою перекладу є програма Translution [33]. За словами розробників, у цій програмі застосовуються нові поліпшені алгоритми, і, начебто, програма дає
досить якісний переклад, але автор не зміг у цьому переконатися. Наявна російська мова
перекладу. Вартість однієї ліцензії програми становить 84,95 долларів.
Тепер варто розглянути словники, які також підрозділяються на встановлювані на
комп’ютері і онлайнові (тобто, Інтернет-словники).
Одним з найвідоміших словників є словник Лінгво [34]. Остання версія цього словника ABBYY Lingvo x3 налічує понад 150 словників, 8,6 мільйона словникових статей.
За цією ж адресою знаходиться й онлайнова версія Lingvo.
На сайті російського
видавництва ЭТС [35] і фірми Поліглоссум [36] можна знайти велику кількість потужних
словників Polyglossum для різних мов. Остання версія програм – 3.72. Тут є понад 150
словників для Polyglossum: загальнолексичні й спеціальні словники з різних галузей. У
словниках є кілька мовних пар, крім того видавництво починає випускати багатомовні й
ілюстровані словники. У Polyglossum є словники з економічної тематики, політехнічні
й спеціальні технічні, з медицині, біології, математики, обчислювальної техніки й ін.
Словники Polyglossum побудовані на так званому «дзеркальному» принципі: при створенні однієї частини словника (наприклад, англо-російської) одночасно створюється й
інша частина. На ткому самому принципі побудовані й словники системи машинного
перекладу ПАРС, про яку йшлося вище.
Наступний словник – МультиЛекс [37] від компанії Paragon Software Group. На цьому ж сайті знаходиться й онлайн-версія словника. Мультилекс включає більше ніж 40
загальних, тематичних і тлумачних словників, що заслужили довіру більшості професійних лінгвістів і перекладачів. Цей словник може давати переклад з російської та на
такі мови: англійську, іспанську, італійську, німецьку, португальську, французьку або є
багатомовна версія. На сьогодні за адресою [38] можна знайти цей словник для 7 мов:
англійськиї, французької, німецької, італійської, португальської, іспанської та узбецької.
Дуже цікавий для професійного перекладача словник Мультитран [39]. Сумарна база
«Мультитран» – більше ніж 6 000 000 термінів. Одна з переваг словника – функція відновлення словникових баз за допомогою завантаження з Мережі. Користь такого сервісу
очевидна: ви не тільки зможете відсилати своє тлумачення слів розробникам, але й безкоштовно одержувати словникові статті, додані вашими колегами. Оновлення можливе
як у ручному, так і в автоматичному режимах. Повноцінна онлайн-версія словника допомагає перекладати з і на 12 мов, включаючи японську і африкаанс. Крім того, цей сайт
широко відомий серед перекладачів своїм форумом. Це для перекладачів дуже зручно,
тому що є можливість додавання нових термінів, виходячи із власного досвіду. Також
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можна зробити запит на перекладацькому форумі. Загалом це – онлайновий словник, що
постійно розвивається.
Із словників також можна відзначити словники Контекст фірми «Информатик» [40].
Контекст – це система професійних електронних словників, що має розвинуту і зручну
програмну оболонку. Як пишуть розробники, вона включає великий набір багатомовних
словникових баз, як загальнолексичних, так і диференційованих по різних галузях знань.
Насправді переважно це англо-російсько-англійські словники. Словники іншими мовами
представлені тут дуже скупо.
За допомогою словників Multi-Dic [41] ви зможете швидко й зручно перекладати
слова, а також одержати пояснення термінів і фразеологічних зворотів. Ви можете перекладати з будь-яких програм, просто виділяючи потрібне слово й одержуючи точний
переклад.
Версія Multi-Dic 4.1 включає 270 словників, у тому числі словники іноземних мов,
тлумачні словники, довідники й енциклопедії. Словникова база Multi-Dic містить 11 млн
слів 45 мовами.
Варто розглянути й деякі інши системи для допомоги перекладачеві, наприклад, системи перевірки орфографії. Прикладом такої системи може слугувати програма ОРФО
[42]. На сьогодні остання версія цієї програми – 2010. ОРФО – це багатофункціональна
система, призначена для перевірки й виправлення правопису текстів російською, українською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською і португальською мовами. Ця система допоможе максимально скоротити кількість помилок у тексті
документа.
Звісно, існують ще інші електронні помічники, можна сподіватися на скору появу новітніх розробок, проте сьогоднішній стан справи машинного перекладу видався авторові
саме таким, як тут представлено. Можливо, ця інформаціє принесе практичну користь
усім зацікавленим.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
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ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА
ОСНОВЕ ПРИНЦИПА КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ
Статтю присвячено відбору змісту навчання для вивчення китайської мови в
середній загальноосвітній школі. В ній визначено вимоги до формування змісту навчання
з урахуванням принципу культурної доречності, розглянуто способи реалізації цього дидактичного принципу при створенні учбових матеріалів.
Ключові слова: зміст навчання, китайська мова, китайська культура, принцип
культурної доречності.
Статья посвящена отбору содержания обучения китайскому языку в средней общеобразовательной школе. В ней обозначены требования к формированию содержания
обучения с учетом принципа культуросообразности, рассмотрены способы реализации
данного дидактического принципа при конструировании содержания обучения.
Ключевые слова: содержание обучения, китайский язык, китайская культура, принцип культуросообразности.
The article deals with the selection of Chinese language education content in terms of
secondary school. It concentrates attention on indispensible properties of education content,
based on the principle of culture-orientation, and illustrates how this didactic principle can be
implemented in the process of building Chinese language education content.
Key words: education content, Chinese language, Chinese culture, principle of cultureorientation.
За последние несколько десятков лет изменился социокультурный и образовательный контекст изучения иностранных языков. Современное общество характеризуется
открытостью границ, процессами интеграции материальной и духовной культур множества стран. Актуальным стал культурологический подход к образовательным системам,
осуществляется переход иноязычного образования со знаниецентрического на культуросообразное [1]. Генеральной целью современного иноязычного образования является
формирование поликультурной личности. В узком смысле мы понимаем культуру как
«накопленный духовный опыт и материальные объекты, принадлежащие определённому
народу» [2: 14]. Определяя культуру в широком ее смысле, мы исходим из диалогического подхода к ее трактовке. Согласно ему, культура представляет собой «диалог культур»,
форму общения ее субъектов [3: 15].
Цель образования – основной фактор формирования содержания. В связи с этим, одним из ведущих принципов отбора содержания обучения китайскому языку должен стать
© Сидюк И.В., 2011
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принцип культуросообразности. Учет дидактического принципа культуросообразности
при формировании содержания обучения китайскому языку в общеобразовательной школе
усилит воспитательный и развивающий потенциал данного учебного предмета за счет изучения богатой и своеобразной культуры Китая. Между западной и восточной культурами
существуют некоторые принципиальные различия. В первую очередь они затрагивают отношение человека к окружающему миру и осознание места, которое он в этом мире занимает. Для восточной культуры характерно холистическое мировоззрение. В соответствии с
ним человек не является и не может являться центром мироздания. Он лишь должен стремиться достигнуть гармонии с остальными составляющими макрокосма. Отсюда следует
направленность на разумное взаимодействие с природой, не вмешательство в ее вечные законы, в законы микрокосма. На современном этапе развития западной цивилизации общество должно осознать ценность мировоззренческих идей Востока, так как они отвечают
необходимости формирования экологического сознания человека в целях согласованности
его деятельности с «высшей природной целесообразностью» [4: 19]. Большую значимость
для содержания отечественного образования имеет зародившийся в Китае идеал внутренней свободы личности, связанный с культивированием нравственных начал человека.
Реализация принципа культуросообразности соотносится как с предметным, так и
с эмоционально-ценностным компонентами содержания обучения иностранному языку,
которые образуют единство. Эмоционально-ценностный компонент содержания обучения китайскому языку включает «совокупность отношений личности к мировому языковому и культурному наследию, а также к процессу овладения им в целях собственного
личностного роста» [5: 8]. Результаты анкетирования учеников, изучающих китайский
язык в общеобразовательных школах г. Минска показывают, что интерес к китайской
культуре и уникальной системе китайского письма является основным познавательным
мотивом учеников в изучении китайского языка. Учет принципа культуросообразности
при формировании содержания обучения сделает возможным превращение процесса изучения китайского языка в личностный смысл каждого ученика. На уровне предметного
компонента учет принципа культуросообразности должен способствовать более качественному отбору сфер и предметно-тематического содержания речи, социокультурных
знаний (культуроведческих, страноведческих и лингвострановедческих), подлежащих
усвоению школьниками. Его учет важен при отборе лексического материала, так как
в китайском языке в силу его идиоматичности ярко выражена лексика с национальнокультурным компонентом значения.
Нами был сформулирован ряд критериев формирования культуросообразного содержания обучения китайскому языку.
1. Ценностный смысл и значимость отбираемого материала для формирования у
учеников неискаженных представлений о культуре китайского народа. Это требование
предполагает исключение стереотипного представления китайской культуры. Напротив,
необходимо акцентировать ее вариативность, сообщать учащимся о современных тенденциях ее развития, о новых достижениях и т.д.
2. Значимость культуроведческого и культурологического материала с точки зрения
потенциала взаимообогащения родной и неродной культур, возможности расширения
личного опыта учащихся, формирования у них поликультурного мировоззрения.
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3. Аутентичность учебного материала, включая языковой материал.
4. Соответствие культуроведческого и культурологического материала возрастным
особенностям учащихся, их когнитивным и коммуникативным возможностям.
Необходимо отметить, что принцип культуросообразности должен реализовываться
во взаимосвязи с другими принципами отбора содержания обучения китайскому языку –
принципами природосообразности и индивидуализации.
Мы выделяем две основные группы способов конструирования культуросообразного
содержания обучения. Первая группа связана со средствами обучения. Мы предлагаем
включать в учебник специальную культуроведческую рубрику под названием «Культуроведческая минутка» или «Знаете ли Вы?». Она может быть помещена в конце урока или
всей темы. Для сообщения дополнительной информации наиболее заинтересованным
ученикам целесообразно указывать ссылки на интернет источники после текста рубрики. Частью содержания обучения должны стать произведения китайской поэзии, лексика
с национально-культурным компонентом. В данном случае возможно прописывание специальных комментариев при введении новых лексических единиц, включая устойчивые
выражения, пословицы. Комментарии к речевым образцам могут включать сведения об
истории их происхождения и коннотации, случаях употребления, связи с особенностями
культуры и менталитета китайского народа. Так, кроме пояснения значения устойчивого
речевого оборота «哪里，哪里»。(«Ну что Вы», дословно «Где, где») и его употребления (понимание данного выражения в прямом смысле может стать причиной нелепой ситуации) необходимо также указать связь этого выражения и аналогичных ему с большей
скромностью китайцев по сравнению с представителями западной культуры. Подобная
информация может быть изложена косвенно в виде наводящих вопросов. Например: «
Какие другие выражения с таким же значением тебе/вам известны? О какой отличительной черте характера китайцев они свидетельствуют? Что ты можешь сказать о белорусах
и других народностях?» Подобная информация также может размещаться после текстов
для чтения и диалогов. На уроке в средней школе необходимо использовать аутентичные
аудио- и видеоматериалы, печатные издания, артефакты китайской культуры (билеты,
бланки, открытки и т.д.). Мы видим большие перспективы применения принципа культуросообразности в проектировании современного учебника китайского языка.
Вторая группа способов связана с самостоятельным проектированием учениками
культуросообразного содержания обучения. Примером может служить создание учениками информационной базы данных по интересующим их вопросам, касающимся культуры Китая и его населения. Некоторых учеников привлекает философия Китая, других
– боевое искусство, третьих – народная музыка и т.д. Все сведения по данным вопросам
могут быть отображены в отдельной структурированной папке документов по культуре
Китая. Важно сделать эту папку доступной для всех учеников класса. При этом важно
научить учеников самостоятельно анализировать явления и факты иноязычной культуры, выражать свое отношение к ним. На старшей ступени обучения возможна самостоятельная подготовка учениками небольших сообщений или рефератов на китайском языке
и представление их остальной группе учеников для обсуждения. Сегодня информационные технологии при соответствующей подготовке учеников и преподавателя позволяют
создать культуроведческую веб-страницу.
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Важной составляющей культуросообразного содержания выступают проблемные
задания. Проблемные задания могут использоваться для обучения учеников ориентировке в условиях китайской культуры, для усвоения ими ее основных коммуникативных
норм, способов выхода из «социокультурных / коммуникативных тупиков», возникающих в процессе межкультурного общения. После иллюстрации употребления устойчивой приветственной фразы “你吃饭了吗？”(«Как дела»?, дословно «Ты покушал»?)
и правильного реагирования на нее необходимо дать историческую справку либо описать особенность Китая, которая привела к появлению такого необычного способа
приветствия. Ученикам необходимо представлять вопросы проблемного характера для
выявления причин того или иного явления китайской культуры, взаимосвязей фактов.
Например, во время изучения темы «Еда» учащиеся могут найти причину использования китайцами для приема пищи палочек. Изложение культуроведческой информации
также должно носить проблемный и увлекательный характер. Построенное таким образом культуросообразное содержание создаст у учеников положительную мотивацию
для самостоятельного изучения китайской культуры, будет способствовать их интеллектуальному развитию.
По сложности китайский язык невыгодно отличается от европейских языков. Однако, он имеет большое преимущество в силу отражения им богатого культурного наследия Китая. Использование большого образовательного потенциала принципа культуросообразности при отборе содержания обучения китайскому языку поможет сделать
изучение данного языка радостным, значимым и посильным для учеников.
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ЭЛИМИНАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ЛАКУН В ИНОЯЗЫЧНОЙ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
У статті розглядаються деякі питання, які стосуються елімінації культурологічних лакун в іншомовній міжкультурній комунікації.
Ключові слова: культурологічні лакуни, соціокультурні знання, міжкультурна комунікація, елімінація, тезаурус, мовна особистість.
В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся культурологических
лакун в иноязычной межкультурной коммуникации.
Ключевые словa: культурологические лакуны, межкультурная коммуникация, социокультурные знания, элиминация, тезаурус, языковая личность.
The article deals with some aspects of the elimination of cultural gaps in foreign intercultural communication
Key words: cultural gaps, sociocultural knowledge, intercultural communication, elimination, thesaurus, language personality.
На современном этапе развития методики обучения иностранным языкам возникает необходимость объединения методических, лингвистических, психологических, педагогических и других проблем для создания модели интегрированного обучения языку и культуре.
Обучение социокультурным знаниям, развитие языковой личности и картины мира
говорящего на иностранном языке, повышение уровня владения иностранным языком,
формирование социокультурной компетенции, развитие чувства языка свидетельствует
о том, что при подготовке участника межкультурной коммуникации для успешного интегрированного обучения иностранному языку и культуре, требуется уделять особое внимание социокультурному развитию личности и обучению социокультурным знаниям.
В связи с обучением социокультурным знаниям целесообразно рассмотреть такое
явление как лакуны в иноязычной межкультурной коммуникации и их элиминирование.
Лакуны есть следствие неполноты или избыточности опыта лингвокультурной общности, вследствие чего не всегда можно дополнить опыт одной лингвокультурной общности опытом другой лингвокультурной общности.
Лакунарность обнаруживается практически во всех языках мира, но при обнаружении лакун правильнее говорить не только об отсутствии эквивалента в виде слова слову
другого языка, но и об отсутствии эквивалента в форме устойчивого словосочетания
этому слову другого языка. Таким образом, лакуны это такие иноязычные слова, словосочетания, передача которых в другом языке осуществляется при помощи свободных
словосочетаний (пространственные объяснения их значения).
Сопоставляя факты разных языков, нетрудно убедиться, что нередко лексическая
единицы одного языка не находят словарного эквивалента в другом. Методика обучения
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иностранным языкам знает множество примеров, когда понятие, выражаемое в одном
языке, не имеет наименования в другом языке. Сравним, например, англ. to case и русск.
класть в ящик; с другой стороны – русск. дочитать и англ. to read to the end.
В английском языке нет обозначения для концептов, обозначенных русскими словами форточка, борщ, маячить, больничный лист, дача, гостинец, галдеть и другие. А в русском языке отсутствуют при сравнении с английским обозначения для следующих концептов: время отдыха с субботы до понедельника – weekend, утечка мозгов – braindrain,
двухнедельный период – fortnight и другие.
Существование лакун объясняется механизмом «функционирования» лингвистических и культурологических универсалий. Некоторые феномены культуры (языка), считающиеся универсальными, могут быть не представлены в локальных культурах. Для
некоторых культур такие феномены оказываются лакунизированными.
Одним из способов элиминирования лакун в тексте, адресованном инокультурному реципиенту, будет, способ заполнения, представляющий собой процесс раскрытия
смысла слова (словосочетания), принадлежащего незнакомой культуре. Существующая
картина мира, заполняется теми знаниями, которые необходимы для адекватного освоения и реагирования на язычное высказывание.
С помощью «метода элиминации лакун» возможно понять национальноспецифические черты единиц, которые, неизбежно затрудняют адекватное понимание
инокультурной текстовой деятельности. Именно объяснение таких национальных специфических «черт» вербального поведения родного носителя языка поможет обучаемым
проникнуть в сущностные характеристики его языкового сознания, в реальность, отображаемую его мыслями.
В семантике английского глагола «go» обнаруживаем такие вариации как «waddle»,
«wander», «slap» со следующими соответствиями на русском языке:
«waddle» «идти, переваливаясь с боку на бок, ходить вразвалку».
«wander» «путешествовать (пешком), странствовать, бродить»
«slap» «шлепать (по грязи, по воде)»
Глагол «wander» восходит к среднеанглийскому wander «постоянно крутить, наматывать», который восходит, в свою очередь, к древнему wanten «шествовать». Однако,
даже если в языковом сознании носителя языка не присутствует этимология данного
глагола, у него все равно конечный понятный образ будет иной, нежели у инофона, не
осмыслившего этот образ в своем сознании. Поэтому, одна из задач обучения состоит
в том, чтобы создавать через соответствующие контексты в сознании обучаемых адекватный образ психической модели данного фрагмента действительности путем представления всего ряда осмысления.
Для того, чтобы в сознании студента не возникали соответствующие «лингвокультурные сбои», при обучении необходимо учитывать и элиминировать с помощью
соответствующих приемов подобные различия в лингво-культурном фоне значений соответствующих единиц.
Для того чтобы адекватность осмысления инокультурного высказывания могла быть
максимально реализована, необходимо сосредоточить основное внимание на том языковом материале, который маркирован национально-специфическими индикаторами на
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уровне семантики, на социокультурных реалиях, которые призваны формировать тезаурус обучаемого и которые, являясь отражением некоторого фрагмента опыта другой
культуры, представляют собой национально-культурную и социально-историческую
базу того или иного этноса. К этим единицам относятся понятия, соответствующие и
восходящие к процессам объективации миропонимания человека, образа мира, картины
мира в языке, в различного рода социокультурных стереотипах поведения людей.
Материализованная в языке посредством текстов картина мира другой лингвокультурной общности неизбежно проявится в насыщенности этого текста лакунами
разной степени потенциальной осмысленности со стороны обучаемых. Включение в
обучение материала, маркированного индикатором культурологического и социальноисторического характера, необходимо как с точки зрения процесса понимания текстов,
так и с точки зрения закладывания основ тезауруса, в структуру знаний языковой личности, изучающего иностранный язык.
Язык, будучи тесно связанным с жизнью общества, отражает его социальную, экономическую и политическую жизнь. По мере развития общества язык обогащается новыми
понятиями, терминами. Каждая отдельно взятая социальная система имеет свои особенности развития, которые отражаются на лексическом составе языка.
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ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье рассматривается актуальная для системы школьного образования проблема холистического (интегративного) подхода к изучению филологических
дисциплин.
Ключевые слова: холистический (интегративный) подход, система школьного образования, изучение филологических дисциплин.
The authors analyzes the actual for the educational school system problem of a holistic
(integrative) approach to studying philological disciplines.
Key words: holistic (integrative) approach, educational school system, studying philological disciplines.
В настоящее время в дидактике рассматриваются различные подходы к процессу
обучения: традиционный, культурологический, холистический (интегративный), компетентностный, личностно ориентированный и др.
Подход можно определить как аспект, позицию, направление рассмотрения и конструирования дидактических объектов. К дидактическим объектам относятся процесс обучения и
его элементы: цель, содержание образования, методы, формы процесса обучения, средства,
показатели результативности. Подход включает совокупность идей, концепций, предписаний, определяющих характер рассмотрения и конструирования дидактических объектов.
Процесс обучения в каждом подходе конструируется по-разному. Так, в традиционном подходе цель обучения формулируется как передача учащимся накопленных человечеством знаний, формирование умений и навыков. Содержание образования включает
в себя ЗУНы: знания, умения, навыки, сгруппированные в учебные предметы на основании существующих областей научной и практической деятельности.
Цель обучения в условиях компетентностного подхода – формирование компетентной личности, т.е. личности, способной решать разнообразные проблемы, используя
© Проскалович О.В., Рубаник Т.В., 2011

373

имеющиеся у неё знания и умения. Содержание образования в этом подходе отбирается
на основе выделения компетенций, которые необходимы каждому человеку.
Особую значимость в современной школе приобретает холистический (от греч.
«colon” и означает “Вселенная как целое”; то, что не делится на части) подход. Холистический подход к содержанию образования был разработан видным американским
психологом, основателем гуманистического образования А.Маслоу. Такой подход в обучении позволяет решать следующие образовательные задачи: содействие всестороннему
развитию способностей ученика, духовному и нравственному его становлению; содействие целостному восприятию картины мира. Данный подход обладает ярко выраженной интегративностью, объединяя в единое целое соответствующие умения и знания,
относящиеся к широким сферам деятельности, и личностные качества, обеспечивающие
эффективное использование ЗУНов для достижения цели.
Введение холистического подхода в области содержания школьного филологического
образования позволит осуществить качественные внутрипредметные и межпредметные связи, явится стимулом для творчества всех участников современной образовательной среды.
Сегодня проблема интеграции является весьма актуальной, так как требования к
филологической подготовке школьников постоянно возрастают. Достижение желаемого уровня филологической компетенции возможно за счет расширения перечня филологических предметов в учебном плане, увеличения объема теоретических сведений и
учебного времени на их усвоение. Указанный путь является малоэффективным и неприемлемым, так как способствует увеличению загруженности школьников. Однако очевидна необходимость обеспечить ученика актуальными знаниями и умениями, которые в
будущем станут показателем его культурного уровня, научат разбираться в жизненных
ситуациях (ведь «уроки литературы – это уроки жизни»), помогут «обеспечить благополучное социальное существование» человека: позволят легко общаться, владеть разнообразными коммуникативными речевыми тактиками, преодолевать психологические
барьеры в процессе коммуникации, опираясь на знание невербальных форм общения,
правил этикета и т.д. Как известно, все эти сведения изучаются в курсе языка, литературы и риторики.
В методической науке постоянно ведется поиск такого пути к организации обучения, который позволил бы осуществить качественную филологическую подготовку
учащихся. Многие ученые прошлого и настоящего (В.В. Виноградов, А.И. Власенкова,
А.И. Горшкова, С.И. Львова, А.В. Никольский, М.А. Рыбникова, Н.М. Шанский и др.)
акцентировали внимание на необходимости интегративного (холистического) подхода
к формированию у обучаемых разнообразных филологических компетенций. Одна из
первых попыток объединить разрозненно существовавшие филологические дисциплины
была предпринята А.В. Никольским, который в 1807 году попробовал, с одной стороны,
совокупно представить грамматику, риторику и поэтику, обеспечить преподавание всех
дисциплин, относящихся к словесности, по одинаковой системе, а с другой стороны,
предоставить учителям право строить обучение с опорой на произведения русских писателей, акцентируя внимание не только на красоту слога, но и на содержание примеров,
чтобы учащиеся формировали свой «вкус в словесности» и могли приобрести «нравственные добрые качества».
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В 60-70-е гг. ХIХ в. намечаются два основных направления в организации курсов
словесности (как называли интегрированные курсы языка и литературы): литературоведческое, обеспечивающее расположение изучаемого материала по жанрам литературы,
и лингвистическое, предполагающее наблюдение за языковыми средствами, приемами,
наиболее характерными для лучших образцов художественной литературы. Целью этих
курсов было знакомство учащихся с лучшими художественными произведениями, усвоение знаний об особенностях художественной речи, отличиях прозы и поэзии, основных
жанрах литературных произведений, разнообразных тропах и фигурах речи, воспитание
у детей определенных навыков творческого использования языкового богатства в собственной речи. Однако практическая направленность курса была реализована недостаточно, основной акцент учителя словесности делали на овладение учениками теорией,
запоминание существующего многообразия тропов и риторических фигур. Именно поэтому курс словесности был изъят из школьного преподавания. По словам М.М. Бахтина,
«целью классных упражнений не может ставиться создание стилиста-теоретика: нужно
создать кадры молодежи, умеющей ценить чужое красивое и сильное слово (в литературном произведении, в авторской речи) и создавать своё» [1: 36].
Эти мысли созвучны требованиям сегодняшнего дня. В соответствии с концепцией
языкового образования в Республике Беларусь курс языка объединяет функциональностилистический и жанрово-коммуникативный подходы к развитию связной речи учащихся. Поэтому объектом изучения становятся речевые жанры, которые рассматриваются с
точки зрения содержания, композиции и языкового оформления, то есть прослеживается
путь от мысли к слову, заложенный в классическом риторическом каноне. В учебнике
«Русский язык: учебное пособие для 11-го кл. учреждений, обеспечивающих получение
общ. сред. образования, с белорус. и рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения» [2:
24-67] включен раздел «Речевое общение», в котором раскрывается роль общения в жизни
человека, перечисляются основные качества речи (правильность, точность, логичность,
богатство, чистота, уместность, выразительность), а также анализируются средства выразительности (тропы и риторические фигуры). Авторы учебника знакомят учащихся
с условиями и правилами эффективного речевого общения, подробно информируют о
видах монологической и диалогической речи. Следует отметить, что формирование коммуникативной компетенции учащихся осуществляется на основе организации учебной
деятельности с текстом. В учебнике предлагается подробная схема, с помощью которой
ученики должны составить высказывание о том, как проводить жанровый анализ текста.
Более того, учителю следует ориентироваться на лучшие образцы художественных произведений, рассматриваемые в курсе литературы. Опора на художественные произведения поможет решить ряд других задач: осуществить эстетическое воспитание, развить
читательскую культуру, сформировать положительные личностные качества школьников
в процессе рассуждения над мотивами поступков героев – т.е. способствует полноценному развитию личности учащегося. Как видим, язык, литература и риторика сосуществуют в школьной программе. Но очевиден и тот факт, что все они взаимосвязаны, решают
единую многогранную задачу. Органичная интеграция этих дисциплин является возможным способом совершенствования филологического образования учащихся в школах Республики Беларусь. Однако проблема интеграции должна решаться на качественно ином
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уровне, учитывающем предыдущие ошибки, а также филологические и педагогические
достижения современной науки. На нынешнем этапе её решения на первый план выдвигается разработка системы частных или предметных интегративных теорий и моделей.
В том числе таких, что обосновывают дидактическую целесообразность объединения и
совокупного воздействия на формирующуюся личность ранее разобщённых компонентов содержания образования, в данном случае – специального гуманитарного, на каждом
уровне его специфической целостности: как на уровне его основных видов (филологическое), так и на уровне ведущих учебных предметов (язык, литература, риторика).
Идея интеграции на нынешнем этапе реформирования национально-государственных
образовательных систем всё чаще осмысливается не просто как методический приём
или даже методологический принцип, но как своего рода краеугольный камень образования XXI в. В этом контексте одной из наименее представленных областей современной
дидактики с мало разработанной теорией и методикой исследования остаётся изучение
закономерностей, путей и средств интеграции содержания филологического образования учащихся.
В педагогической науке интеграция понимается, с одной стороны, как цель обучения,
которая заключается в получении учеником знаний, позволяющих представить мир как
единое целое, осмыслить взаимозависимость всех его элементов, понять логику процессов. С другой стороны, интеграция предполагает нахождение общей платформы для
сближения знаний различных предметов, установление взаимосвязей между предметами и формирование новых представлений на стыке имеющихся дифференцированных
знаний. Обязательным условием интеграции является формулировка общих принципов
отбора содержания, составление программы, объединяющей язык, литературу и риторику, разработка курса интегрированных уроков и, в конечном итоге, создание целостной
системы обучения, что также не было реализовано. Но ведь именно такая интеграция
способствует развитию эрудиции, интеллекта учащихся, определяет новый, более высокий уровень требований к универсальности, фундаментальности образования учащихся.
В современной социокультурной ситуации интеграция языка, литературы и риторики
для решения комплексной задачи филологической подготовки учащихся на основе синтеза целей, содержания, общих способов и методов обучения ещё не рассматривалась, но
требует педагогического осмысления и методического решения.
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
У статтi йдеться про важливiсть урахування комунiкативноï поведiнки у
рiзноманiтних ситуацiях дiлового спiлкування. Приводяться деякi приклади, що це
iлюструють. Все це дозволяє говорити про необхiднсть створення учбових матерiалiв
нового типу, якi б ураховували цей важливий фактор у навчаннi росiйськоï мови
дiлового спiлкування.
Ключовi слова: комунiкативна поведiнка, соцiальна компетенцiя, дiлове cпiлкування,
навчання iноземноï мови.
В статье говорится о важности учета коммуникативного поведения в разных ситуациях делового общения. Приводятся некоторые примеры, иллюстрирующие сказанное.
Все это позволяет говорить о необходимости создания учебных материалов нового типа,
учитывающих этот важный фактор в обучении русскому языку делового общения.
Ключевые слова: коммуникативное поведение, социальная компетенция, деловое
общение, обучение иностранному языку.
The paper shows the importance of communicative behaviour in different situations of
business communication. Several examples are brought up to prove the aforesaid. All this leads
to the belief that teaching support materials of a new type should be introduced taking into
consideration this important factor when teaching Business Russian.
Key words: communicative behaviour, social competence, business communication, foreign language teaching.
Термин «коммуникативное поведение» был введен И.А. Стерниным в 1989 году (в
брошюре «Очерк русского коммуникативного поведения»)и определяется как «совокупность норм и традиций общения определенной группы людей»[1:39]. Коммуникативное
поведение характеризуется определенным нормами, позволяющими рассматривать его
как нормативное или ненормативное. В свою очередь, о нормах коммуникативного поведения можно говорить в четырех аспектах: общенародные нормы, групповые, индивидуальные и ситуативные)[1:25]. Для процесса обучения русскому языку делового общения
особенно важными представляются общенародные, групповые и ситуативно-ролевые
нормы, поскольку общенародные – должен знать каждый иностранец, приезжающий на
работу в Россию, групповые – как представитель определенной профессии и ситуативноролевые – как вести себя в той или иной ситуации в зависимости от социальной, статусной, возрастной и т.д. роли. Следует также отметить, что коммуникативное поведение
может быть вербальным или невербальным.
Целесообразным является, на наш взгляд, обучение, в котором сравнивается поведение
русских и поляков. Так, например, способы представления, обращения, представления по
телефону, различаются у поляков и русских.
© Роляк И.Л., 2011
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Обращение по имени-отчеству, а особенно, если надо употребить вместе с ними еще и
фамилию, вызывает у поляков большие трудности. В Польше принято обращение на Pan,
Pani, что соответствует русскому господин, госпожа. Однако в России не принято обращаться к людям, начиная с господин, госпожа, если это не касается строго официальных
ситуаций (напр. переговоров). Раньше было принято обращение товарищ, которое по известным всем причинам в настоящее время перестало употребляться (это обращение осталось только применительно к милиционеру, а также в армии), а заменившее это обращение
господин, госпожа – еще до конца не принято российским обществом, поэтому обращаются русские чаще всего по имени-отчеству. Трудность для польских учащихся представляет
различение отчества и фамилии, а также порядок, в котором они следуют после имени.
Поэтому частой ошибкой является создание следующих имен: Ольга Петрова Борисовна
или Николай Иванов Константинович; а также обращение: госпожа Анна, или же просто:
Господин, .... (в польском языке допустимо обращение: Pani Anno, (при полуофициальных
контактах) или Proszę Pana, …(если мы не знаем имени или фамилии, а также в разговоре,
где такое обращение соответствует русскому обращению на Вы.
У русских же, в свою очередь, трудности вызывает обращение к собеседнику в третьем лице. Так, русскому обращению на «Вы», относящемуся к человеку старшему по
возрасту или малознакомому + глагол 2 лица множ. ч. (напр. – Вы выходите? (в автобусе)
или Что Вы хотите сделать?) соответствует польск. Pan, Pani + 3 лицо ед.ч.: Czy Pani
wychodzi? (досл. Пани выходит?) Co Pani chce zrobić? (Что Пани хочет сделать?). То
же самое при вежливом обращении:ср.: – Тетя, не забудь это сделать – Niech ciocia nie
zapomni to zrobić (досл: Пусть тетя не забудет это сделать). Пример из делового общения:
русскому Прошу Вас составить и выслать это письмо еще сегодня соответствует: Pana
poproszę sporządzić i wysłać ten list jeszcze dzisiaj. Сказанное вызывает много недоразумений как у россиян, недостаточно хорошо знающих польский язык, так и у поляков,
недостаточно хорошо знающих русский. Русским кажется странным, что к кому-то обращаются в третьем лице вместо второго, а полякам – что к ним обращаются во множественном числе.Так, один поляк рассказывал, что русские, с которыми он познакомился,
обращались почему-то к нему на «Вы» и спросил, не насмешка ли это.
В разговоре по телефону русскому С Вами говорит... соответствует польск. Z tej
strony....(что приводит к интерференции: С этой стороны Ян Ковальски.., что недопустимо в русском коммуникативном поведении).
Это касается особенно правильного представления по телефону, учитывая деловой характер отношений. Так, в тестах по социальному поведению даются задания: как секретарьреферент должен отвечать по телефону. Предлагается выбрать один правильный вариант
из нескольких: 1. Слушаю; 2. Добрый день! Компания «Альфа». Секретарь руководителя
отдела импорта Елена Панина. 3. Секретарь руководителя отдела импорта; 4. Алло! При
этом предполагается выбор 2 варианта, как наиболее правильного. Но при этом иностранцам следует объяснить, что не всегда люди придерживаются норм делового общения, и вместо правильного представления по телефону можно услышать также просто: Слушаю... или
Да...., что может дезориентировать неподготовленного к этому собеседника. Но, несмотря на
это, следует стремиться к правильной речи и нормам коммуникативного поведения, навыки
которого следует вырабатывать у иностранных учащихся.
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Следующий пример касается письменной речи. В письмах в польском языке возможно обращение Szanowny Panie, в то время как в русском после обращения Уважаемый
господин должна обязательно находиться фамилия или должность (обычно – директор):
Уважаемый господин Иванов! или Уважаемый господин директор!
Различается также поведение поляков и русских в разных коммуникативных ситуациях. Приведем несколько примеров.
В гости поляки (в отличие от русских) обычно не опаздывают (допустимо опоздание
до 15 мин.). Можно, как и в России, принести с собой спиртное или сладкое, но следует
быть готовым к тому, что принесенное чаще всего не будет выставлено на стол. И это
объясняется не жадностью хозяев, а тем, что они также готовились, и на столе и так будет
много всего, а принесенное скорее всего примут как подарок. Принимают гостей обычно
в гостиной, редко – на кухне, разве что она соединена с гостиной комнатой.
При встрече кого-либо на вокзале следует помнить, что ни в коем случае нельзя приносить букет хризантем – хризантемы в Польше приносят только на кладбище. А вот
четное-нечетное количество цветов в букете так строго как в России не соблюдается.
В Польше принято здороваться, входя в магазин или отдел магазина, а также в лифте.
Поэтому поляки, приезжающие в Россию, с недоумением отмечают, что на их приветствие им не ответили или даже «косо посмотрели».
Можно было бы привести еще много примеров, свидетельствующих о различиях в
коммуникативном поведении русских и поляков, но в нашей статье мы останосились
лишь на некоторых из них. Важным, на наш взгляд, является их представление учащимся в ходе обучения.
Как отмечает Ю.Е. Прохоров, культуроведческие материалы, «отражающие коммуникативное поведение представителей данной лингвокультурной общности, могут быть
целенаправленно связаны с его особенностями в конкретной сфере речевого общения....,
например,.... делового общения, что требует создания новых учебных материалов для
иностранцев» [1:253-254]. Поэтому одним из главных условий успешности учебного
процесса, выполнения задач обучения иностранному языку и формирования умений и
навыков обучаемых является правильный подбор дидактического материала. Специально для обучения РЯДО созданы и создаются учебные пособия, которые содержат аутентичный материал, обладающий максимальной степенью информативности и представляющий для учащихся интерес не только с точки зрения языка, но и создающий условия
для пополнения их фоновых знаний, за счет содержащейся в нем фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации. На таком материале формируется лингвистическая,
культурологическая и профессиональная (деловая) компетенция.
Можно сказать, что культура имеет определенное влияние на способ употребления
языка. Поэтому важно, чтобы в процессе обучения иностранному языку учитывать более широкий культурный контекст, так как мы можем с большим пониманием отнестить
с партнеру на переговорах, если обладаем некоторыми знаниями и можем предвидеть
его поведение (в том числе языковое). Таким образом даже некоторые стереотипы и
предубеждения теряют свой негативный характер, если мы сможем понять, что «странное» поведение партнера не направлено против нас, а является результатом присвоенных
культурных факторов [см. напр. 2,3].
379

В случае сотрудничества или иных контактов между организациями – представителями разных культур (особенно, если они пользуются разными языками) необходимо,
чтобы все коммуниканты могли верно воспринимать и интерпретировать влияние языка
и иных культурных факторов партнера.
Огромный рост международных контактов как на бытовом, так и профессиональном
уровне является еще одним свидетельством того, что преподавание иностранного языка
должно вестись не только по пути изучения фонетико-лексико-грамматического строя, но и
содержательной стороны предмета, т.е. всего того, что связано с культурой и цивилизацией
страны изучаемого языка, особенно в сфере профессиональных интересов студентов. Это
является одним из основных условий построения процесса обучения РЯДО в Польше, где на
первом месте находится развитие профессиональной компетенции средствами иностранного
языка, так как конечной целью является не только и не столько владение иностранным языком, сколько «наличие коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной творческой деятельности в различных сферах делового и научного сотрудничества» [см.
4 ]. Иными словами, основная задача обучения РЯДО – это выработка у учащихся навыков и
умений соотносить конкретные языковые средства с конкретными деловыми ситуациями и
нормами речевого поведения, которых в этих ситуациях придерживаются носители языка.
Помехи в общении часто возникают по причине того, что носители языка «думают не
так, как мы» в результате разного историко-культурного развития, разного восприятия окружающей действительности, или, иначе говоря, разного менталитета. Поэтому изучающих
РЯДО необходимо научить понимать этот «чужой» менталитет, воспринимать иноязычное
сознание, вести себя в речевых ситуациях так, как это делают носители языка. Именно совокупность экстралингвистических знаний помогает нам правильно интерпретировать речевое
действие коммуниканта в широко распространенных в естественном общении случаях, когда характер этого намерения не вытекает напрямую из семантики языковых средств выражения, используемых в качестве инструментов передачи этого намерения[5:55-62].
Сказанное предполагает разрешение огромного количества проблем и нахождение
ответов на такие вопросы как: какие использовать методики в преподавании иностранного языка; как построить программу обучения и многие другие.
С учетом основных задач и конечных целей обучения была разработана концепция
обучения, согласно которой преподавание носит профессионально-ориентированный характер, а его задачи определяются познавательными и коммуникативными потребностями специалистов профиля «Русский язык делового общения». В связи с этим в учебный
процесс была внедрена наиболее оптимальная, на наш взгляд, форма обучения – модульная система, которая содержит как элементы чисто языковой, так и культурологической
и профессиональной подготовки.
В профессионально-ориентированном обучении РЯДО на первых этапах обучения
большую роль играет язык: для того, чтобы понять и оценить экстралингвистические
явления, иностранцы должны знать язык, на котором эти экстралингвистические явления изложены; язык является своего рода инструментом в правильной итерпретации
содержания дискурса. Поэтому на занятиях (особенно на первом этапе обучения) много внимания уделяется систематизации лексико-грамматических явлений и изучению
стилистических особенностей и канонов иностранного языка, с особым учетом языка
делового общения; у иностранных учащихся развиваются навыки автоматического ис380

пользования отдельных конструкций деловой речи. На промежуточном этапе язык и экстралингвистика представляют единство, обе составляющие которого взаимно обогащают друг друга. На продвинутом этапе обучения язык уже выполняет сугубо прикладную
функцию, он служит фоном для восприятия и осознания культурологических явлений
и профессиональных понятий. На этом этапе лингвистическая компетенция студентов
должна обеспечивать «языковое» понимание дискурса, аудио или видеозаписи, информации компьютерных сетей, а также правильную его интерпретацию, умение аннотировать, реферировать, излагать текст, трансформируя, например, диалогическую речь в
монологическую или наоборот. Сказанное учитывает необходимую коммуникативную
направленность заданий. Так, после услышанного или прочитанного интервью (взятого
журналистом у топ-менеджера фирмы по случаю, например, открытия нового филиала
фирмы или выпуска нового продукта), учащимся предлагается написать заметку в газету
или пресс-релиз, с учетом построения этих жанров.
Большая роль в успешном осуществлении учебного процесса отводится преподавателю. На занятиях по русскому языку делового общения он создает игровые ситуации,
задает сценарии, имеющие коммуникативную направленность и решающие какой-либо
вопрос (например, возникшую проблему на рабочем совещании фирмы), в которых
учащиеся исполняют разные роли, а преподаватель направляет эту игру, руководит ею,
играет сам, и контролирует ее, заставляя учащихся поверить в «реальность» ситуации, и
тем самым становясь главным проводником культуры (в том числе, деловой) носителей
языка. Следует также помнить о том, что преподаватель иностранного языка выступает
в качестве проводника не только иноязычной, но и родной культуры учащихся, что говорит о высоких требованиях, которые следует ему предъявлять.
Очень важным для успешного изучения иностранного языка является умение преподавателя правильно управлять учебным процессом. Преподаватель должен четко обозначить, а обучаемые ясно представлять себе цели и задачи каждого этапа обучения, модуля,
каждого урока, при планировании которых необходимо предусмотреть разнообразные
виды учебной деятельности. Особое внимание здесь следует обратить на использование
технических средств, аудио и видеоматериала. Сферы и ситуации иноязычного общения на
этапе продвинутого обучения РЯДО предусматривают не только традиционные формы работы с оригинальной литературой по специальности, но и обработку и сравнительный анализ извлеченной информации, поиск информации профессионального характера в Интернете. Преподаватель также должен развивать у учащихся речемыслительную активность,
где упражнения, даваемые учащимся должны быть «упражнениями не в проговаривании,
а в говорении, когда у говорящего есть определенная задача и когда им осуществляется
речевое воздействие на собеседника» [6:33 ]. Причем, это касается не только обучению говорению, но также и другим видам речевой деятельности: чтению, аудированию, письму,
в которых любое задание для учащихся должно представлять собой речемыслительную
задачу, главную роль в осуществлении которой играет установка[6:33 ].
Важно здесь упомянуть также мотивацию учащихся к изучению РЯДО. Учащиеся
понимают необходимость владения иностранным языком для дальнейшей профессиональной деятельности. Для большинства обучаемых занятия по иностранному языку –
это единственный путь к изучению языка, а также истории и культуры, возможности
ориентироваться в литературе по специальности.
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Предполагается, что по окончании всех этапов обучения РЯДО иностранцы должны
обладать определенным набором навыков и:
– владеть всеми видами чтения специальной литературы;
– владеть всеми видами монологического/диалогического высказывания профессионального и научного характера;
– понимать высказывания профессионального и научного характера;
– владеть письменной формой языка в рамках, обязательных для осуществления профессиональных функций (написание деловых писем, отчетов, протоколов, составления
коммерческой документации и т.п.);
– понимать и правильно интерпретировать историко-культурологические явления
страны изучаемого языка, разбираться в ее общественно-политических институтах;
– овладеть переводческими навыками (устный/письменный перевод текстов профессиональной направленности).
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СПЕЦИФІЧНІ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ

У статті аналізуються специфічні проблеми викладання англійської мови в технічному вузі. У фокусі уваги дослідження перебувають питання формування професійних
навичок у студентів технічних спеціальностей.
Ключові слова: методичні засади, іноземна мова, стилістика, професійні навички,
мовний етикет.
В статье анализируются специфические проблемы преподавания английского языка
в техническом вузе. В фокусе внимания исследования пребывает вопрос специфики формирования профессиональных навыков у студентов технических специальностей.
Ключевые слова: методические подходы, иностранный язык, стилистика, профессиональные навыки, языковой этикет.
In the article specific problems of English teaching are analysed in technical institutions of
higher learning.
Кey words: methodical principles, foreign language, professional skills, language etiquette.
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застосовуються на заняттях інноваційні методи та підходи: комунікативний, проблемний, інтенсивний методи.
Система професійної підготовки майбутнього спеціаліста повинна забезпечувати кожному студенту можливість індивідуальної самореалізації, тому що оволодіння професійною
майстерністю, досягнення певного рівня залежить від індивідуальних властивостей та
індивідуальних здібностей. Сучасна освіта повинна сприяти формуванню професійного
мислення, вміння самостійно ставити і вирішувати професійні завдання.
Викладач як керівник, організатор навчального процесу, повинен полегшити роботу слухачів, надаючи їм потрібну допомогу при засвоєнні теоретичного курсу, без якого неможливе виконання практичних вправ, завдяки яким і повинен виникнути такий
необхідний при граматичному відтворенні-написанні автоматизм. Це завдання навряд чи
можна вважати легким, враховуючи, що слухач має протягом навчального року засвоїти
матеріал з різних розділів науки про мову – лексики і фразеології, фонетики, морфології
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і словотвору, синтаксису і пунктуації, а також культури мови і стилістики, останньому у
статті відводиться важливе місце.
У запропонованій статті пропонуються деякі міркування щодо того, як викладач має
сприяти засвоєнню знань з англійської мови, а також як слід збагатити активний лексичний словник і удосконалити навички зв’язного мовлення слухачів, що є важливим
завданням, враховуючи вимоги, які ставитимуться до сучасних студентів.
Неабияке значення, на нашу думку, має індивідуальний підхід до кожного слухача,
адже деякі з них не в змозі швидко засвоїти матеріал (пишуть повільно, не спроможні зафіксувати головне, слухаючи основний матеріал з курсу, роблять помилки при виконанні
вправ на закріплення, хоча правила, безсумнівно, засвоїли тощо). Можливо, тут викладачеві слід поділити слухачів на групи, відповідно до рівня їх знань та вмінь. Особам, що
не виконують навчальний план, пропонується відвідувати додаткові заняття, виконувати набагато більше вправ на закріплення, не говорячи вже про необхідність роботи над
помилками, не виключена також система карток-тестів для домашнього опрацювання.
Поділ на групи пропонується здійснювати приблизно за схемою високий → середній →
низький рівень знань. Такий досвід уже існує, результати вельми позитивні.
Англійська мова – нерідна для слухачів, принцип диференційного підходу у даному
випадку є необхідним для досягнення максимального ефекту при вивченні мови.
Наступний пункт. Оскільки завдання навчання реалізується через його конкретний
зміст, то методи навчання повинні враховувати специфіку навчального матеріалу, характер студентської аудиторії, який потрібен для оволодіння ним. З цим пов’язаний критерій
відповідності методів і шляхів реалізації навчального процесу особливостям його основного змісту і призначення.
Важливість цього критерію стає особливо очевидною, коли взяти до уваги, що метод
виступає також ще й формою змістових трансформацій. Один зміст краще розкривати
за допомогою індуктивного, інший – дедуктивного методу; один зміст потребує ознайомлення із ним у процесі творчого пошуку при вивченні, інший виявляється недоступним для застосування цього методу тощо. Таким чином ми вважаємо, що доцільною є
спеціальна оцінка можливостей застосування різних методів при донесенні до студентів
певного змісту з дисципліни «Англійська мова» (йдеться про різні курси).
При виборі методів навчання слід враховувати можливості кожного окремого студента, слухачів різних курсів. Критерій виявлення можливостей студентів при виборі методів навчання передбачає попереднє ознайомлення із рівнем підготовленості до пошукової діяльності, до засвоєння матеріалу, до самостійної практичної роботи, ставлення до
навчання, ступенем розвиненості самоконтролю при навчанні, працездатності. Залежно
від цього і буде визначено комплекс методів організації, способи стимулювання процесу
навчання та контролю у процесі ознайомлення з матеріалом, крім того, викладач повинен прагнути поступово розширювати можливості студентів у використанні тих методів
навчання, що активізують їх самостійність.
У зв’язку з цим ми вважаємо доцільним запропонувати стислу характеристику реальних
можливостей навчальної групи у залежності від попереднього рівня підготовки студентів.
Високий рівень підготовленості групи вимагає істотного збільшення годин і завдань,
відведених на самостійну роботу, застосування методів розповіді та лекції, зменшення елементарних методів наочності. Навпаки, у групі із низьким рівнем підготовки необхідна
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принципово інша практика відбору матеріалу для самостійного опрацювання, важливе місце відводиться методам бесіди, наочності, зменшено буде кількість годин для самостійної
роботи зі спеціальною літературою. У такій групі будуть потрібні варіації різних методів,
оскільки тут поряд із забезпеченням умов для засвоєння знань шляхом вибору оптимальних поєднань методів потрібно підтримувати активний пізнавальний інтерес студентів.
Знижена працездатність студентів на кінець дня вимагає дещо більшої різноманітності
методів та наочних засобів для зняття втоми та підтримки інтересу до засвоєння теми. Так,
не тільки зміст теми, але й особливості самої аудиторії внесуть корективи у рекомендації
щодо методів навчання, які містяться у навчальних та методичних посібниках. Підкреслимо ще раз, що урахування рівня можливостей групи не означає жодного мірою пристосування до нього. Завдання викладачів полягає якраз в тому, щоб розвивати ці можливості.
Викладач повинен враховувати сутність різних підходів до класифікації методів, а
найперше – мати у своєму арсеналі велику кількість цих методів, аби вдало і ефективно
використовувати їх у навчально-виховному процесі в залежності від дидактичної мети
і функціональної спрямованості. Методи навчання як своєрідний показник пізнавальної
діяльності викладача і студента не є одиницями-алгоритмами, чимось сталим, а категорією змінною, проте від цього не менш важливою.
Постать викладача передбачає поєднання наукового і творчого підходу, тому і вибір
методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога з одного боку і відповідати вимогам принципу системності, з іншого. В методах навчання важливо визначити основні
ознаки: спосіб пізнавальної діяльності студентів; логічний спосіб оволодіння знаннями,
уміннями і навичками; роль інструменту обміну інформацією між учасниками навчального процесу; регуляцію пізнавальної діяльності студентів; способи стимулювання студентів; способи аналізу та оцінки навчальної діяльності. Необхідно також забезпечувати
системність у підході до вибору тих чи інших методів, глибоко усвідомлюючи внутрішні
зв’язки і взаємозалежність між ними на рівні функціональних ознак.
Проте на шляху наукового прогнозування методів навчання треба подолати численні
перепони. Якби критерієм якості навчально-виховного процесу був який-небудь один
показник, то завдання вибору оптимальних методів розв’язувалося б порівняно просто.
Але при реальному процесі цей критерій завжди комплексний, включає в себе низку різнопланових показників. Одні з них треба мінімізувати, наприклад, витрати часу, а інші
– максимізувати, зробити найвищими, скажімо, якість знань. Коли до цього додати ще
декілька інших важливих умов, наприклад, ту, що не можна постійно надавати перевагу
якомусь одному методу, треба урізноманітнювати шляхи у зв’язку з об’єктивними змінами діяльності, уваги, працездатності, активності та інтересу студентів; для кожного
слухача та викладача найбільш ефективними, улюбленими є власні види і методи діяльності, то бачимо, що прогнозувати методи справді нелегко.
При засвоєнні основних питань з курсу “Англійська мова за професійним спрямуванням” слід звертати особливу увагу на вивчення тем, які нерідко, як показує практика,
викликають труднощі у слухачів. Серед них і вивчення масштабного лексичного блоку, розрізнення і правильне вживання дієслівних форм, важливе значення має засвоєння
необхідних термінологічних одиниць (з різних технічних галузей) англійською мовою.
Складним видається також переклад текстів з української на англійську мову. Перелік
можна було б продовжити, залучивши чимало прикладів.
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Крім того, н���������������������������������������������������������������������
а сучасному етапі розвитку освітнього процесу в оновленій Україні величезне значення надається пошуку нових моделей репродукції знань, які б розвивали
думку студентів, сприяли оволодінню ними новими інструментами творчого мислення. Не
останнє значення тут надається засвоєнню загальнотеоретичних основ стилістики сучасної
англійської мови, а також підвищенню рівня культури мови як однієї з найважливіших
рис і особливостей кожної людини. У центрі уваги культури мовлення як науки перебуває,
як відомо, вся повнота сучасного мовного життя у всій багатоманітності його проявів в
усній і писемній, суспільній та індивідуальній практиці носія мови, практичне застосування культури мовлення полягає у використанні системи навичок, що дають змогу точно,
логічно, правильно висловлювати думки, почуття, настрої, бажання людини. Студенти
гуманітарних факультетів традиційно детально вивчають ці аспекти мовознавчої науки, а студенти вузів технічного профілю часто-густо не здобувають необхідних знань із
стилістики сучасної мови і культури мовлення, зокрема й іноземної. Видається доцільним
змінити цю традицію, залучивши необхідний матеріал якомога ширшим планом для
студентів – майбутніх інженерів, будівельників, працівників з галузі транспорту тощо.
Визначну роль у піднесенні мовної культури відіграє стилістика, оскільки саме цей
розділ лінгвістичної науки дає уявлення про функціональні стилі мови, визначає лексикограматичні норми літературної мови, унаочнює спосіб використання мовних одиниць у
різних сферах сучасної комунікації.
Відомим є факт, що літературна мова являє собою систему стилів, структура, кількість, характер яких змінюються з розвитком суспільства. Під стилями літературної мови
розуміють її різновиди, які обслуговують різні сфери суспільного життя, найзначніша
увага тут надається офіційно-діловому стилю, як стилю, що обслуговує адміністративногосподарську діяльність та інші сфери життя, пов’язані з діловодством і документацією.
Тому у даній статті увазі читача пропонуються деякі міркування щодо того, як викладач має сприяти підвищенню мовної культури студентів технічного профілю, а також
основні засади викладання стилістики як науки:
1. Стосовно викладання стилістики як розділу лінгвістичної науки пропонується,
крім традиційного вивчення системи стилів сучасної англійської мови, ще й практичне стилістичне використання засобів мови на різних рівнях – лексичному (на прикладі
українських та англійських слів іншомовного походження), морфологічному (не залишаючи поза увагою ані самостійні частини мови – іменник, прикметник, займенник, дієслово, числівник, – ані службові, скажімо залучаючи приклади вживання конструкцій із
прийменниками та сполучниками.
2. Незайвим тут буде, гадаємо, порівняння конструкцій з сучасної англійської мови з
їхніми українськими відповідниками, залучити їх слід з метою уникнення найбільш поширених граматичних і стилістичних помилок; синтаксичному (на прикладі простого і
складного речень; функціонування паралельних синтаксичних конструкцій тощо).
Основну ж увагу слід спрямувати на визначення стильових особливостей офіційноділового стилю, який слід вивчати всебічно. З метою уникнення помилок рекомендується подати зразки стилістичного аналізу текстів документів. Не слід залишати поза
увагою і зразки усного ділового стилю – особливий акцент пропонується зробити на
культурі діалогу при усному мовленні.
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Коли ж йдеться про культуру мовлення, необхідним є визначення структури цього
розділу науки про сучасну англійську мову, серед структурних елементів пропонуються
наступні: ознаки культури мови, типи мовлення, точність мовлення, логічність мовлення, чистота мовлення, доречність мовлення, виразність мовлення. У центрі уваги мусять
перебувати два рівня правильності мовлення – орфоепічний і граматичний. Для розвитку
і формування студента з високим рівнем мовної культури необхідне розуміння поняття
“мовний етикет” як стійкої формули, що поєднує у собі найголовніші вимоги – уважність
і стриманість, чемність і ввічливість. Мета, яку ставить перед собою викладач, – уникнення помилок у повсякденному житті студентів (з урахуванням різних сфер мовного
використання) і як наслідок, – підготовка досвідчених студентів, здатних виявити мовну
обізнаність на всіх життєво важливих теренах.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ШКОЛ УКРАИНЫ
Стаття присвячена культурологічній характеристиці підручника з російської мови
для шостого класу шкіл України. Проаналізовани теоретико-практичний матеріал і
тексти.
Ключові слова: підручник, теорія, вправа, текст, мовленнєва тема.
Статья посвящена культурологической характеристике учебника по русскому языку для шестого класса школ Украины. Проанализированы теоретико-практический материал и тексты.
Ключевые слова: учебник, теория, упражнение, текст, речевая тема.
This article is devoted to culturological characteristic of textbook on Russian for the sixth
form in Ukrainian schools. The theoretical and practical material and texts are analyzed here.
Key words: textbook, theory, exercises, text, speech topic.
Проблема, связанная с взаимодействием языка и культуры, языка и характера нации,
нашла свое отражение еще в исследованиях В. Гумбольдта, Э. Сепира, А.А. Потебни,
позже – Н.Д. Арутюновой, А.П. Бабушкина, С.Г. Воркачева, В.В. Красных, В.А. Масловой, Н.И. Толстого, С.Е. Никитиной, Е.С. Яковлевой и др. В настоящее время эти вопросы актуальны в связи с повышением интереса к изучению языков и интенсивностью
межкультурных коммуникаций.
В современной школе, на уроках русского языка, последовательно реализуется культурологический подход, что способствует овладению учащимися знаниями о языке как
национально-культурном феномене, который отображает духовный опыт народа, его моральные ценности, представления о связи языка с национальными традициями. В такой ситуации
первостепенную значимость приобретает учебник как ведущее средство обучения. В этой
статье мы проанализируем учебник «Русский язык» для шестого класса школ с украинским
языком обучения [1], в котором, с одной стороны, нашла воплощение культура русского народа, а с другой стороны, – корреляция с родной (украинской) культурой учащихся.
Культурологический аспект находит применение в ряде тем. Мы рассмотрим его реализацию в: 1) вводной и языковой («Устаревшие слова») темах; 2) паремиологических
единицах; 3) дидактическом (текстовом) материале.
Уже в занятиях № 1 – 2 рассматривается положение русского языка среди других
языков. Дается понятие родственных языков, которые происходят от одного «языкародителя», например, славянские, германские, романские языки. Отмечается также, что
родственные языки схожи между собой. [См.: 1, 9]. Это означает, что родственные языки
одинаково отражают картину мира: на уровне фонетики, лексики, грамматики. В качестве примера приводится русское слово мать, которое «похоже по звучанию с украин© Токарская Л.М., Сергунина Т.А., 2011
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ским словом «мати», с польским – «матка», с болгарским – «майка» [Там же]. Слово
«мать» имеет значение «женщина по отношению к своим детям», «родительница». Это
древнеславянское слово, имеющее соотношение в других индоевропейских языках.
Н.Ф. Баландина подчеркивает, что к славянским языкам, кроме названных выше, относятся также белорусский, чешский, словацкий, сербский и другие. Ученики, которые
слышали о существовании этих языков, на основании приведенного выше примера получают информацию о лингвокультурологических связях родственных языков. Дается
также понятие близкородственных языков (русский, украинский, белорусский) и подчеркивается, что именно русский и белорусский языки наиболее понятны украинцам.
Это связано с тем, что они произошли от «общего корня и позже разошлись каждый в
свою сторону, как ветви одного дерева» [Там же]. Образ-символ дерева понятен для всех
индоевропейских народов, встречается в произведениях фольклора и даже в научных
текстах. В данном контексте есть отсылка к научным прецедентным текстам: классификация индоевропейских языков в виде дерева с языковыми ветвями и подветвями, живыми и мертвыми языками, принятая во многих научных и учебных публикациях, восходит
к работам Августа Шлейхера, известного немецкого языковеда, представителя натуралистического направления в языкознании (XIX в.). Хотя ученикам не даются сведения о
данной классификации, им предлагается в задании №3 к тексту нарисовать древовидную
схему близкородственных языков (русского, украинского, белорусского) с общим корнем
[Там же, 10]. При выполнении этого задания у учеников не будет возникать трудностей,
так как им известен образ-символ дерева по произведениям устного народного творчества, а также по прецедентным текстам мировой литературы.
Н.Ф. Баландина предлагает шестиклассникам ознакомиться также с продолжением
текста, где говорится о том, что в языке каждого народа отражается его история и связи с
другими народами. Это положение иллюстрируется на примере слов некоторых лексикосемантических групп, которые являются общими в русском и украинском языках. Это
названия родства, деревьев, предметов быта, действий, качеств, чисел [См.: 1, 10]. Приводятся примеры видовых названий, относящихся к каждой из этих групп в русском и
украинском языках. По семантике и фонетическому оформлению эти слова совпадают.
Автор учебника приводит учеников к мысли, что русский и украинский языки «имеют
почти одинаковый звуковой состав, одинаковые части речи, сходные грамматические
признаки (род, число, падеж, время, лицо и др.), а также словосочетания и предложения.
И в то же время это самостоятельные языки, имеющие свои особенности» [1, 10]. Таким
образом подчеркивается, с одной стороны, общность культурологического восприятия
картины мира русским и украинским языками, схожесть в фонетическом оформлении,
семантике слов, в морфологии и синтаксисе обоих языков, с другой стороны, отмечается,
что каждый язык имеет свои оригинальные черты, отличающие его даже от близкородственных языков и подчеркивающие национальную специфику каждого языка. Вниманию учеников предлагается таблица, где представлены параллели русских и украинских
слов, которые не отличаются по произношению (богатый – багатий, горячий – гарячий)
и которые различаются по произношению и написанию (работа – робота; казак – козак). Шестиклассникам предлагается сыграть в игру: записать слова, похожие по форме
и значению с украинскими. Побеждает тот, кто напишет больше слов. [1, 11].
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Задания № 5 – 11 направлены на то, чтобы выработать у детей навыки различать особенности произношения слов, а также построения словосочетаний и предложений в русском и
родном украинском языках. В задании №5 дана теоретическая справка о двуязычии, которое
существует в Украине, и о причинах ошибок, возникающих в речи говорящих. Двуязычие
является результатом культурно-исторического развития украинского общества, тесных
межкультурных и межъязыковых связей русского и украинского народов. Близкородственные языки понятны для славян и воспринимаются как свои (вспомним, что старославянский
язык воспринимался как свой, только книжный, древнерусский язык). При функционировании двух языков в одной стране неизбежны явления интерференции и транспозиции. Детям
предлагается исправить грамматические ошибки (явления интерференции) в построении
предложений и употреблении украинских слов в русской речи. В задании №6 предлагается
перевести украинский текст на русский язык и объяснить особенности написания мягкого
знака в русском переводе глаголов (в русском языке, в отличие от украинского, в окончании
глаголов 3-го лица единственного числа не пишется мягкий знак). Сопоставляя написание
глаголов, ученики приходят к выводу об отличии написания личных окончаний глаголов в
украинском и русском языках. Значит, эти правила орфографии сложились в эпоху раздельного существования и развития русского и украинского языков.
В следующем задании (№7) усложняется работа школьников. Им надо самим на
основе личных наблюдений привести примеры ошибок в употреблении слов, в произношении, вызванные влиянием украинского языка на русский [1, 11]. Далее приведена таблица, в которой сопоставляются модели построения словосочетаний в русском и
украинском языках. Это те элементы в грамматическом строе языков, которые отличают
их друг от друга, в частности, построение глагольно-именных словосочетаний (предложных и беспредложных), употребление в них имен существительных в определенном
падеже. Интересен в этом отношении также диалог детей, приведенном в задании №10.
В нем проблема двуязычия рассматривается «глазами» ребят, которые рассуждают о том,
что члены их семей прекрасно владеют и русским, и украинским языками. Так уж сложилось в Украине, что многие люди в совершенстве владеют и украинским, и русским
языками, так как не хотят утрачивать связь с русской культурой.
В рамках межкультурной коммуникации приведен также текст «Сколько на свете
языков?» [1, 13], в котором представлены данные об общем количестве языков в мире, о
степени их изученности и т. д. Определяются понятия мирового и национального языка.
Детям необходимо знать эти межъязыковые отношения в мире и в обществе, их природу, историческую необходимость возникновения мировых языков, их роль в жизни
мирового сообщества, в передаче культурных и научных достижений другим странам и
народам. В очень доступной форме описывается роль языка в жизни общества: он сравнивается и с орудием (которое изготовляет чеканщик или ювелир), и с зеркалом жизни
и труда народа, его общественного развития и связей этого народа с другими народами
[См.: 1, 14]. В языке, как в зеркале, отражается картина мира народа, его историческое
развитие и связь с другими народами через общность происхождения, лексические заимствования, влияние двуязычия, функционирование мировых языков и т. п.
В занятии №3 «Лексикология» также представлено много лингвокультурологических
сведений. Начнем с определения слова: «Слова – это живые свидетели истории русского
народа, развития его науки, техники, культуры и быта» [1, 15]. Дается определение уста390

ревшим словам, которые вышли из повседневного употребления. В качестве примера
приводится отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»: «В толпе могучих
сыновей, С друзьями, в грúднице высокой Владимир-солнце пировал; Меньшýю дочь
он выдавал За князя храброго Руслана…». Н.Ф. Баландина тут же дает пояснение слова
гридница, которое означало «помещение, где князь и дружина устраивали приемы и торжественные церемонии» и отмечает, что это слово вышло из употребления с исчезновением на Руси таких построек [1, 15]. Болгарский исследователь Пенка Филкова отмечает,
что «архаические единицы принимают характер прецедентных, когда их используют в
современных текстах в целях стилизации, создания различных стилистических эффектов и характеристик» [4, 5]. В XIX столетии это слово уже стало устаревшим, но А.С.
Пушкин употребляет его с целью создания особого колорита, стилизации под быт Киевской Руси, напоминания читателям элементов материальной культуры того времени и
звукового облика слов, которые их обозначали.
Ряд заданий по этой теме посвящен нахождению и объяснению устаревших слов,
встречающихся в предложенных текстах. Например, в тексте задания №15 встречаются
следующие устаревшие слова: острог, людская, дворовые, барщина. Со значениями некоторых слов дети могут быть уже знакомы, так как изучали историю, читали художественные произведения (барщина, острог). Обратясь к толковому словарю, школьники
узнают точное значение этих слов: острог – «1. Город, укрепленный частоколом (стар.).
2. То же, что тюрьма (устар.)» [6, 398]; людская (устар.) «помещение для слуг в барском
доме» [6, 286]; дворовый – «принадлежащий к дворне. Дворовые люди» [6, 132]; барщина
– «При крепостном праве: даровой принудительный труд крестьян на помещичьей земле»
[6, 34]. Выполняя подобные задания, дети знакомятся с иконическими лингвокультурными
деталями, которые придают тексту реальность, очевидность [См.: 5, 73]. И.Ю. Токарева к
иконическим лингвокультурным деталям относит «многообразные элементы, которые
формируют денотативно-сигнификативное пространство текста: предметы экстерьера и
интерьера, особенности одежды, пищи и многое другое. Благодаря этим деталям эпоха
становится узнаваемой» [5, 73]. Не все такие детали могут быть понятны современному
читателю, особенно школьнику. Поэтому И.Ю. Токарева предлагает использовать основной прием работы с ними – «поиск и комментирование с опорой на справочную литературу» [5, 74]. Этот же прием используется в учебнике: ребятам предлагается определить
значение устаревших слов, при необходимости пользоваться словарем.
В учебнике обращается внимание и на слова, которые в прошлом имели и другие значения, которые непонятны для современного человека. Например, в задании №16 приводятся строки из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. Ученикам
предлагается найти выражение, которое вызывает у них недоумение, и определить, чем
же на самом деле угрожала царица девице [1, 16]: Царица злая, Ей рогаткой угрожая, Положила иль не жить, Иль царевну погубить. Школьники под рогаткой понимают, конечно,
«небольшую деревянную развилину с привязанной к обоим концам вилки резинкой для
метания чего-нибудь» [6, 592]. Возникает комический эффект: царица угрожает девице рогаткой (оружием мальчишек-озорников). Одно из значений слова рогатка, которое приводится в словаре С.И. Ожегова, – «деревянный ошейник (напр., для коров) с выступающими
концами, мешающими пройти через узкий проход» [6]. И только в словаре В.И. Даля мы
читаем, что одно из значений слова рогатка – это рогатка на преступника – «железный
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ошейник, с долгими шпеньками наружу» [3, 270]. Ученики приходят к выводу, что некоторые слова, хотя и сохранились в современном русском языке, но утратили некоторые
свои старые значения, так как исчезли реалии, называемые этими словами (в приведенном примере – так больше не наказывают людей).
К отрывку из сказки А.С. Пушкина дается иллюстрация: царица бежит за Чернавкой с рогаткой (в современном понимании) в руках. В задании №17 детям предлагается
рассказать о русской национальной одежде и объяснить, почему слова – названия этой
одежды – являются устаревшими.
В 18-м задании детям предлагается определить общее родовое значение тематических
рядов устаревших слов (А. Хоромина, чертог, терем, избушка; Б. Покой, палата, гридница, горница, светлица, почивальня). Значение многих этих слов известно школьникам из
произведений устного народного творчества, текстов художественной литературы. Это
иконические лингвокультурные детали, к которым дети подбирают современное родовое
понятие (дом, комната и т. п.). Отличаются не только современные и устаревшие названия помещений, предметов быта и т. п. Отличаются сами эти материальные элементы человеческой культуры: типы построек, расположение комнат, материал, величина и т. д.
Школьникам даются теоретические сведения о том, что некоторые устаревшие слова
в языке заменяются современными (недоросль – юноша, выя – шея). Бывают случаи, когда устаревшие слова возрождаются в языке, но наполняются новым содержанием (Государственная дума, губернатор) [См.: 1, 17]. В задании №19 ученикам предлагается подобрать к приведенным устаревшим словам современные (ваятель, вопрошать, ратник,
отколе, сирый, смута, брадобрей, водомет). Для облегчения работы приводятся слова
для справок (спрашивать, создатель, воин, парикмахер, восстание, откуда, одинокий,
фонтан) [1, 17]. В задании №20 даны первичные значения слов гимназия и лицей. Шестиклассникам надо определить современное значение этих слов. Естественно, при этом
школьники должны обратиться к толковому словарю, что само по себе является методически оправданным шагом поисковой работы. При подобной словарной работе ученики
могут воочию убедиться, что некоторые архаизмы не исчезают бесследно из современного языка, а несколько видоизменяют свое значение, наполняются новым содержанием,
что связано с появлением новых культурно-исторических реалий в жизни общества.
В учебнике даются теоретические сведения и о специфике использования архаизмов в
художественных текстах преимущественно на историческую тематику. При этом приводятся примеры иконических лингвокультурных деталей, используемых А.К. Толстым в романе
«Князь Серебряный» «для воссоздания духа Московской Руси» [1, 17]. В тексте эти слова
обозначены * и на полях приводятся значения устаревших слов (боярин, жилье, светлица,
опочивальня, частокол). Задание №21 предполагает самостоятельную работу учеников по
выделению в тексте (отрывок из повести Л. Лагина «Старик Хоттабыч») и характеристике
устаревших слов-синонимов современного слова парикмахер: брадобрей, цирюльник.
В паремиологических единицах (пословицах, поговорках, загадках) выражена материальная и духовная культура разных слоев общества. Это кладезь народной мудрости.
Пословицы, поговорки, загадки как компоненты культуры со всеми ее аспектами
– нравственным, познавательным, эстетическим – отобраны авторами анализируемого
нами учебника для языковых упражнений и развития речи шестиклассников.
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Например, при изучении правописания н, нн в именах прилагательных учащимся следует выполнить упражнение № 545: вставить вместо пропусков и или нн: 1. Исти…ый друг
познается в беде. 2. Стари…ая пословица не мимо молвится. 3. Согласие лучше каме...ых
стен. 4. Голосок соловьи…ый, да коготок ястреби…ый. 5. Отольются кошке мышки…ы
слезы. 6. Овся…ая каша сама себя хвалит, а гречневую – люди. 7. Друг – це…ый клад, недругу никто не рад. 8. Ветре...ого человека и в тихую погоду узнать можно [1, 246].
Выполняя упражнение №352 (тема «Имя существительное как часть речи), шестиклассники разгадывают загадки и указывают имена собственные: 1. Сидит Пахом на
коне верхом, книжку читает, а грамоты не знает. 2. Живет Ерошка подле большой дорожки. 3. Сидит Антошка на деревянной ножке, руки из палки, в руках мочалки. 4. Черный
Ивашка, деревянная рубашка, где носом проведет, там заметку кладет [1, 165].
Паремиологические единицы размещены в учебнике по речевым темам,
рекомендуемым программой по русскому языку [2]: «Дом нашего детства». «Рождение
хлеба», «Народные умельцы», «Почитай старших», «Прощай, Масленица!», «Река времени», «Дни, месяцы, годы, века», «Гонимы вешними лучами», «…белых яблонь дым»,
«Некрасивых цветов не бывает».
Например, пословицы, отражающие основы народной этики русского народа, используются при рассмотрении речевой темы «Почитай старших»: Старых почитай,
молодых поучай. От совета старых людей голова не болит [1, 244].
В речевой теме «Река времени» шестиклассникам предстоит отгадать загадки: А.
Знает каждый человек, что столетье – это … . Б. С зарей родился, чем больше рос, тем
меньше становился, к ночи помер, оставив номер [1, 281].
Учащимся следует указать уместность использования пословиц и поговорок (речевая тема «Прощай, Масленица!»): 1. К теще на блины. 2. Не все коту масленица. 3. Не
жизнь, а масленица. 4. Первый блин комом [1, 256].
Изучение языка как средства презентации культуры, моральных ценностей, традиций, обычаев, литературы и искусства, предметов повседневного быта обеспечивается
прежде всего через тексты, благодаря которым язык одновременно является предметом
изучения и инструментом обучения.
Анализируемый нами учебник насыщен информацией о культуре, истории,
языке (языках) Украины и других государств. Он ориентирует шестиклассников на
межкультурный диалог и понимание национального и инонационального.
Опишем более детально тематику текстов учебника «Русский язык» для шестого
класса школ с украинским языком обучения.
Литература. Красной нитью через весь учебник, предназначенный для школ
Украины, проходит слово А.С. Пушкина, значимость которого для развития русского
языка неизмерима. Это отрывки из «Евгения Онегина», «Сказки о царе Салтане…».
Материал учебника расширяет сведения о жизни и деятельности А.С. Пушкина как
выразителя русской культуры, русского быта, природы. При этом имеет место сопоставительное освещение творчества великого украинского поэта Т.Г. Шевченко, создавшего
много произведений на русском языке, в том числе повесть «Близнецы»; ее отрывок помещен в речевой теме «Школьная жизнь».
В учебнике представлена информация о русских писателях и поэтах: Н.В. Гоголе,
Н.С. Лескове, И.С. Тургеневе, В.Г. Короленко, Л.Н. Толстом, С.А. Есенине, В.П. Катаеве,
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К. Чуковском, Э.Н. Успенском и отрывки из их произведений. Попутно отмечено, что
Н.В. Гоголь – русский писатель украинского происхождения, жизнь и творчество В.Г.
Короленко связаны с Украиной.
Живопись. Авторы анализируемого нами учебника знакомят шестиклассников с
гениальным русским живописцем А. Рублевым, его шедевром «Троица», с картинами
русских художников (В. Сурикова, И. Репина, И. Левитана, В. Васнецова), хранящимися
в Третьяковской галерее.
Музыка. На примере деятельности выдающегося русского композитора А.С.
Даргомыжского показана связь с украинской культурой, его влияние на творчество украинского композитора Н. Лысенко.
Национальная одежда. В учебнике помещен текст, посвященный русской национальной одежде (кафтан, армяк, зипун, лапоть, онуча), сопровождаемый иллюстрациями.
Питание. Речевая тема «Готовим и едим» знакомит шестиклассников с блюдами
украинской кухни: разными видами галушек и кваса.
Старинные русские города. Учащиеся получают культурологическую информацию
в связи с работой над текстами о старинных русских городах (Ростове, Загорске, Владимире, Суздале, Ярославле, Костроме), в том числе Путивле, где находятся памятники
русского и украинского зодчества.
В итоге хочется отметить, что культурологический аспект важен и необходим,
и проанализированный современный школьный учебник для шестого класса школ
Украины должен помочь развить у учащихся интерес к другой культуре, сформировать
умения оценить ее достоинства. С помощью данного учебника на уроках русского языка
школьникам показан язык как важнейшее явление в жизни человеческого общества,
обеспечивающее все сферы человеческой деятельности, и обосновано значение языка
как обязательной предпосылки и условия развития культуры, общества.
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у колі ідей київської історико-філологічної школи:
наукова спадщина В.М. Русанівського
(до 80-річчя від дня народження)
У статті в контексті сучасних поглядів на історію літературної мови аналізується лінгвістична концепція В.М. Русанівського. Науково інтерпретуються методологічні
засади, концепції, аналізуються її зміст і функціонально-структурні характеристики,
авторський терміноряд, вплив концепції на розвиток українського мовознавства.
Ключові слова: історія української літературної мови, лінгвістична концепція, методологія мовознавчого аналізу, періодизація історії літературної мови, давньокиївська
літературна мова, староукраїнська літературна мова, нова українська літературна
мова, мовні стилі, мовні жанри.
В статье в контексте современных взглядов на историю литературного языка анализируется лингвистическая концепция В.М. Русановского. Научно интерпретируются методологические основания концепции, анализируются ее содержание и
функционально-структурные характеристики, авторский терминоряд, влияние концепции на развитие украинского языковедения.
Ключевые слова: история украинского литературного языка, лингвистическая концепция, методология языковедческого анализа, периодизация истории литературного
языка, древнекиевский литературный язык, новый украинский литературный язык, языковые стили, языковые жанры.
The linguistic ideas of V.M. Rusanivskiy is analysed in the article through the modern views
on history of literary language. The methodological base, functional and structure characteristics of his conception, author terminological system are defined as such means that realize a
great influence on the evolution of Ukrainian linguistic.
Key words: history of Ukrainian literary language, linguistic conception, methodology of
linguistic analysis, periodization of Ukrainian literary language’s history, Old Kyivan literary
language, Old Ukrainian literary language, New Ukrainian literary language, linguistic styles,
linguistic genres.
Із постаттю академіка В.М. Русанівського і світлою пам’яттю про цю непересічну
людину пов’язані численні події в житті України: розробка фундаментальних концепцій
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постання і розвитку літературної традиції національної мови, обґрунтування й систематизація принципів українського правопису, системний опис української граматики, аналіз фундаментальних можливостей окремих частин мови, окрема дієслова, підготовка до
друку й видання пам’яток староукраїнської мови, глибока розробка славістичної проблематики – всього й не перелічити. В.М. Русанівський працював багато, плідно, в різних
напрямках мовознавчого знання і з результатами, які і переконують, і захоплюють.
Можна з достатньою переконаністю твердити, що В.М. Русанівський втілив характеристики українського інтелігента, властиві дослідникам Київської історико-філологічної школи:
глибоку ерудицію, об’єктивність і врівноваженість у науковій полеміці, повагу до здобутків
попередників і головне – розуміння спільної історичної долі всіх українців, об’єднаних національною мовою, її вищою культурною репрезентацією – літературним словом.
В.М. Русанівський працює в час розвитку в україністиці таксономічної (інвентарної,
системно-структурної) парадигми, певної вичерпаності її іманентних можливостей, пояснювальної здатності та постання актуальної для модерної лінгвістики комунікативнофункціональної парадигми (якщо погодитися з класифікаційною моделлю зміни наукових парадигм у мовознавстві останніх трьох століть О. Кубрякової [1]).
Проблема В.М. Русанівського полягає в тому, що для дослідника історії літературного
слова недостатніми є кожна з вищеназваних парадигм, рівно як і найбільш опрацьована і
нібито самодостатня для пояснення змінних у часі процесів розвитку мови, в тому числі
й літературної, генетична (історична, еволюційна) парадигма. Адже історик літературної
мови об’єктивно контамінує в аналізі з методологією всіх наукових підходів, оскільки
предметність його наукового пошуку визначена розвитком і трансформацією екстралінгвально зумовленої вербалізованої свідомості. Тексти як форму цієї словесно вираженої
свідомості не можна ні пізнати, ні зрозуміти, якщо не пояснити системно-структурні
характеристики мови та її комунікативно-функціональний потенціал.
Відтак серйозний лінгвіст, коло наукових зацікавлень якого окреслюється історією
літературної мови, просто приречений бути дослідником-ерудитом. У різний час таке розуміння специфіки в названій царині філологічної науки виявили не тільки О. Потебня,
П. Житецький, К. Михальчук, але й філологи, які асоціювали себе не тільки з мовознавством, як І. Франко чи, вже у 20 ст., Ю. Шевельов.
Можливо, в цьому найбільша складність. Питання історії української літературної
мови не можна розв’язати тільки операційно, навіть за допомогою найбільш концептуально послідовних методологій і досконалих методик. Досить довільна, але все-таки
можлива аналогія з висловом Гете із «Фауста» про «суху теорію і древо життя, що вічно
зеленіє»: екстралінгвально мова зазнає такої кількості впливів, що їх досить важко врахувати, обмежившись лише знаннями про мовну систему, чи історію виникнення слова,
чи комунікативні функції.
Все, що передувало постанню «Історії української літературної мови» було логічно
перейденим шляхом набуття досвіду, акумуляції знань й опрацювання методик аналізу. З одного боку, історичний цикл вагомих мовознавчих праць, серед яких вже названа книга тоді молодого дослідника «Значення і взаємозв’язок граматичних категорій
виду і часу в українській мові ХVІ – XVII століть» (1959 р.), «Походження і розвиток
східнослов’янських мов» (1980 р.), «Слов’янські міжмовні зв’язки і формування функці396

ональних стилів української літературної мови ХVI – XVIII століття» (1978 р.), написана
у співавторстві «Історія української мови» в 4 тт. (1978-1985 рр.) та ін.
З іншого боку, системно-структурний аналіз мовних одиниць і категорій, що відбилося у відомих гуманітаріям працях, таких як «Структура українського дієслова» (1971 р.),
«Структура лексичної і граматичної семантики» (1988 р.), написані у співавторстві ґрунтовні «Украинская грамматика» (1986 р.), «Українська мова» (1978, 1979, 1981, 1990,
1991, 1992 рр.) та ін.
Окремо виділяється в науковому доробку В.М. Русанівського проблематика загальних питань мовознавства і теорії мови, що визначає концептуальні підходи автора до
складних питань мови і мислення, мови та її суспільної зумовленості: «Мова. Людина. Суспільство» (1978 р.), «Філософські питання мовознавства» (1972 р.), «Науковотехнічний прогрес і мова» (1978 р.) та ін.
Дотичним до цих аспектів аналізу мовних проблем є серйозний інтерес лінгвіста до
функцій мови, її мовленнєвої сутності й комунікативної перспективи, зреалізований у
текстах «Дієслово – рух, дія, образ» (1977 р.), «Культура українського народу» (1994 р.),
численних академічних працях, писаних одноосібно й у співавторстві, що репрезентують погляд українського академіка на актуальні мовознавчі питання.
Особливо зауважимо на багаторічній, ґрунтовній та, на переконання самого автора,
надзвичайно важливій для науки та її суспільного виміру й поціновування роботі над українським правописом і лексикографічним представленням унормованої національної мови,
що виявилося в головуванні у редакційних колегіях видань «Український правопис» (1960,
1990, 1993, 2002, 2005, 2007 рр.), «Довідник з української орфографії і пунктуації» (1964,
1973, 1984, 1986 рр.), «Складні питання сучасного українського правопису» (1980 р.), укладанні й редагуванні знакового для українського мовознавства 20 ст. «Словника української
мови» в 11 тт., «Орфографічного словника української мови» (1975-2006 рр.) і, до останніх
днів свого світлого життя, «Словника української мови» у 20 тт.
Цей зовсім неповний і досить загально систематизований перелік наукових зацікавлень, досягнень і пошуків В.М. Русанівського дає втім, як на наш погляд, уявлення про
енциклопедичність й наукову ерудицію автора, які зумовили постання непересічного підручника «Історія української літературної мови» [2]. Зауважимо також, що В.М. Русанівський знав і, безумовно, враховував досвід своїх попередників, які вже створили аналогічні
за проблематикою підручникові праці. Йдеться передусім про «Історію української літературної мови» П.Плюща, «Історію української літературної мови» І.Огієнка й «Історію
нової української літературної мови» В.Чапленка. Не залишився поза аналізом і двотомний
«Курс історії української літературної мови» за редакцією І.Білодіда як викладена системно академічна концепція розвитку культурної словесної історії народу, ґрунтовна фактологічно, хоча й не без ознак ідеологічних впливів, властивих часові, розвідка.
Проте жанр наукової праці залишає поза текстом детальну оцінку праці
дослідників–попередників чи полеміку з ними. Для В.М. Русанівського принципово
важливо викласти власну концепцію історії української словесної культури, водночас
адаптувавши аргументацію відповідно до принципів університетської дидактики, що
вочевидь ускладнює завдання.
Що ж є принципово важливим для концепції В.М. Русанівського? Насамперед
окреслення сучасних методологічних засад у пізнанні онтологічної сутності мови,
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її еволюційних змін, зумовлених екстра- й інтралінгвальними чинниками, літературної
форми існування як особливого типу культури й можливості пізнання в синкретичній
за суттю епістемі, яка враховує, як уже сказано, історико-лінгвістичний, системноструктурний і функціональний принципи пізнання явищ. Оскільки йдеться не про монографію, названі позиції заявлені прямо або в численних коментарях в усьому тексті
підручника – від переднього слова «До читачів» («…жанр підручника визначає певні
змістові і структурні особливості: не оминаючи складних і дискусійних питань, стосовних історії української літературної мови, вона все ж насамперед має відповідати провідному завданню: подати систематичний опис функціонального використання української
і церковнослов’янської мов у їх взаємодії для потреб української культури й освіти» [2:
4-5]) – до структурної частини «Висновки» («На цьому, звичайно, історія української літературної мови не вичерпується: перед нею, незважаючи на всілякі перепони, ще довгі
віки розвитку. Кожного разу, коли на ній ставили хрест і казали, що її «не было, нет и не
будет», вона знову воскресала, ставала всеохопнішою і життєздатнішою» [2: 409]. І далі, у
властивому авторові стилі, підсумкова аргументація висловленої тези за мовними типами
і функціями – спільнослов’янської мови vs. старослов’янської, або церковнослов’янської
та сфери її застосування щодо трьох стилів, староукраїнської літературної мови й нової
української літературної мови.
Із огляду на синкретизм наукового методу В.М. Русанівського, авторська концепція
виходить за межі поширеного в історичній лінгвістиці опису фактів розглядуваних у
контексті детермінації мовних явищ. Вона інтерпретує нормалізаторську, комунікативну,
функціонально-стилістичну і творчу діяльність мовної особистості / особистостей як
об’єкт аксіологічних спостережень. Звідси заувага В.М. Русанівського про «розвиток
української літературної мови на широкому тлі історичних подій і суспільної мовнокультурної ситуації за кожного конкретного часу» [2: 3]. Із цієї важливої для концепції
В.М. Русанівського позиції беруть початок прокоментовані автором характеристики праці
В. Чапленка як «багатої старанно зібраним матеріалом; з висновками автора, оминаючи
деталі, можна погоджуватися» [2: 3]. Звідси й зауваження щодо певної недостатності праці
– в обмеженому хронологічно періоді – від середини 18 ст. і до 30-х рр. 20 ст. включно.
Відповідно інші дослідження, на думку В.М. Русанівського, не дають повних
відповідей на концептуально сформульовані питання: деідеологізованого розуміння
мовно-культурних процесів (підручник П. Плюща), обґрунтування початку виникнення
літературної мови українського народу (у П. Плюща ця дата відноситься до 14 ст.), причин занепаду староукраїнської літературної мови й уваги до внеску в культурну історію
мови письменників «підрадянської» (в термінології дослідника – Л.Ш.) України – все
назване стосується праці П. Плюща і все це питання, розглядувані В.М. Русанівським.
Принципово важливо, й на цьому базується концепція історії української
літературної мови дослідника, що В.М. Русанівський не погоджується з традиційною
класифікацією літературної мови народу за формалізованим хронологічним принципом. Натомість авторська концепція спирається на нову класифікаційну модель, яка
узгоджує гетерогенність принципів в аналізі мовноісторичних періодів, і отже визначає
перспективу аналізу переходових періодів, їх особливостей. У цьому контексті, як вже
зазначалося, В.М. Русанівський запропонував нову періодизацію історії національної
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літературної мови від початків («В Україні-Русі першою, однофункціональною мовою
була старослов’янська – перша слов’янська мова, якою заговорив Бог. Це була створена
за зразком старогрецької мови солунськими братами Кирилом і Мефодієм мова, сперта
на південнослов’янські говірки, на поширені тут слова, а головне – на слов’янські корені,
з яких кувалися нові слова, що передавали наявні в Святому Письмі складні абстрактні
поняття» [2: 6]. Водночас, на об’єктивовану історично і функціонально думку автора, «…
на Русі за зразком старослов’янської мови і значною мірою на її основі, але з активним
використанням місцевих лексичних і граматичних елементів, виробляється діловий стиль
літературної мови, або, як його ще називають, давньоруська літературна мова» [2: 6].
Зауважимо, покликання на авторитетних філологів (І. Огієнко, В. Колесов та ін.) як
аргументація вихідної позиції автора є в цьому, як і в інших випадках, точною і доречною.
Жоден із виділених В.М. Русанівським періодів розвитку літературної мови не
залишається фактологічно неаргументованим – у цьому і специфіка мовознавчого дослідження, й особливості підручникового жанру, але й, наголосимо, характер
ідіостилю науковця. Якщо йдеться про передісторію східнослов’янської редакції
старослов’янської мови, В.М. Русанівський вважає за необхідне назвати її джерела
– пам’ятки південнослов’янської редакції цієї мови, такі як Зографське Євангеліє, Супральський рукопис, Синайський псалтир, Хіландарські листки, Рильський листок, Македонський кирилівський лист, Охридські глаголичні листки та ін.
Якщо йдеться про персоналії та їх внесок в історію літературної мови, аналізу
піддаються їх творча діяльність, духовний світ, точно, хоча й досить лаконічно, світогляд,
етика і, особливо, мовотворчість.
Мовна свідомість творця, який є деміургом духовної історії свого народу є надзвичайно показовим параметром у концепції В.М. Русанівського, що має активний вплив
на історико-літературні підходи в сучасній лінгвістиці. Зауважимо принагідно, не послуговуючись терміном когнітологія й не апелюючи до методів цієї пріоритетної для
новітнього мовознавства епістеми, В.М. Русанівський безумовно корелює з її методиками, надаючи фактам літературної історії свого народу антропологічних інтерпретацій.
Як, зокрема, це відбувається в аналізі мовної особистості І. Вишенського.
Характеристики блискучого полеміста кінця 16 – 17 ст. І. Вишенського українським
академіком відбивають цілісність творчої постаті: «І. Вишенський, як істинний захисник
православного християнства, всі інші віровчення сприймав як єресь. Тому переклади
святого письма на просту мову засуджував. Він писав: «Евангелия и Апостола в церкви
на литургии простым языком не вывирочайте. По литургии же для вырозуменя людского
попросту толкуйте и выкладайте» [2: 79]; «Вишенський у всьому, в тому числі і в мові,
– традиціоналіст. Він добре знає церковнослов’янську мову, обстоює її перед П. Скаргою як знаряддя істинної святості» [2: 80]; «Церковнослов’янською лексикою пересипано тексти усіх творів І. Вишенського: «Книжки» («Обличение диавола-миродержца»,
«Писание до кн. Василия», «Буди ж вам извhстно, правовhрным»… та ін [2: 81]); «І все
ж українська лексика в творах І. Вишенського переважає. Уривками в них вкрапляються суто народні вирази типу: не минай скорогонцем, яко пустое коло вhтрное, очима
пробhгаючи от мhста на мhсто вперед писаного…» [2: 81]; «Серед іменників у творах
І. Вишенського найбільше таких, що позначають різноманітні реалії: ременем, личко,
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грошики, хата, кутык, землиця…» [2: 82]; «Звичайно ж, знаходять відбиття народні назви природних і штучних ландшафтних явищ: вир, гостинець, жерело, поточец / поточок
та ін.»; «Дієслова трапляються також досить рясно: ся не почуєте, пытати, скваситися, куповати, посягнет…» [2: 82]; «Не уникає полеміст і правничої та адміністративної
лексики: войский, подкоморий, судия, каштелян, староста, воєвода, гетман…» [2: 82];
«Як письменник І Вишенський був сміливим у поводженні з мовою. Він не зупинявся
перед творенням власних слів за зразком існуючих. В його мові наявні десятки (якщо
не більше) неологізмів типу дарохитрство, иисусоругатель, детиноигралский, златолюбец, сребролюбец, тонкодорогий, хлопати «обзивати хлопом»…» [2: 82] та ін.
Якщо додати до цього вельми показового цитатного переліку детальнішу характеристику В.М. Русанівським фразеології І. Вишенського, особливостей фонетичних,
морфологічних і синтаксичних рис його творів із увагою до їх вияву в текстах попередніх
століть, а отже спадковості української мови, якщо зауважити на ґрунтовному аналізі
ідіостилістики І. Вишенського (науковому коментуванні питальних конструкцій, розгорнутих метафор, порівнянь та ін.) – все це свідчить про метод аргументації, який
характеризує концепцію В.М. Русанівського.
Щодо мовних особливостей, проаналізованих у підручнику нашого дослідника,
вони складають прекрасну, довершену мозаїку української словесної культури, в усіх
тонах і напівтонах виявлену в літературних контекстах. В.М. Русанівський, безумовно,
намагається заглибитися у суть питання щодо ролі особистості в історії, але оскільки
предметність аналізу пов’язана з творцем слова, аналіз цей делікатний і вимагає виваженої
аргументації. Коректним, і тим більш вагомим, є покликання на особливе місце в історії
літературної мови тих постатей, яким із різних причин приділено несправедливо мало
уваги. Як, наприклад, неокласикам чи таким складним для аналізу мовним особистостям
як Б.-І. Антонич чи Ю. Клен. Йдеться і про інші персоналії, чиє слово не можна оминути,
якщо йдеться про сучасну концепцію пізнання словесної культури народу, скажімо про
мовотворчість І. Багряного, Уласа Самчука чи Є. Маланюка.
Вагомим чинником аналізованої концепції, чи навіть більше – структурним
ядром концепції, є питання періодизації літературної мови, про яке ми вже згадували. У класифікації В.М. Русанівського це продуктивна модель, яка охоплює періоди
– від початків 13 ст. (давньокиївська літературна мова) і до наступного періоду, що
починається з другої половини 13 ст., який вчений відносить до періоду літературної
мови післямонгольської доби: в такий спосіб дослідник співвідносить мовно-літературну
дійсність із історичною, концептуально окреслюючи співмірність гуманітаристики.
Особливо коректно В.М. Русанівський структурує знання про літературну дійсність і
форми мовних виявів, коли йдеться про 18 ст. і тенденції літературної мови до вияву в різних
моделях розвитку: високого (17 – перша чверть 18 ст.), занепаду (до кінця 18 ст.) У ці загальні
періоди В.М. Русанівський розглядає фундаментальні проблеми буття культурної свідомості
народу, що виявилося і в змісті підручника – «Давньокиївська літературна мова», «Літературна мова післямонгольської доби (друга половина 13 – 16 ст.), «Розквіт староукраїнської
літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості» і далі – періодизація, що включає у хронологічний компонент підкреслену аксіологічну оцінку: «Українська мова як інструмент реанімації національної свідомості», «Т. Шевченко – реформатор
української літературної мови», «Розширення функціональних меж української мови» та ін.
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Оцінна присутність дослідника в аналізі мовних явищ взагалі властива ідіостилю В.М. Русанівського, що олюднює його концепцію, як, напевно, це і відбувається у видатних гуманітаріїв, які мають що сказати і як сказати вдумливому співбесіднику.
Важливим структурно і фактологічно компонентом концепції В.М. Русанівського
є диференціація за стилями і жанрами стадіального розвитку української літературної
мови. Логічно членуючи етапи розвитку словесної культури, В.М. Русанівський докладно
аргументує постання й функціональну зумовленість жанрів в історії літературного слова,
їх типологію в середньовічній писемній культурі українців, співвіднесеність категорій
жанру і стилю відповідно до класичної тріади текст – жанр – стиль. Сторінки підручника, присвячені цій проблемі, не побоїмося пафосу, вражають тонкою архітектонікою
аргументації, фрази, зверненості до поглядів авторитетних учених на проблему. Таку ж
детальну розробку питання бачимо і в аналізі постання нової української літературної
мови на народнорозмовній основі, в залюбленому потрактуванні Шевченкової творчості,
в увазі до обставин функціонування літературного слова в різні періоди нового часу.
Коли ми формулюємо питання, якою мірою концепція історії української літературної мови В.М. Русанівського вплинула на ситуацію в національній лінгвістиці, відповідь,
на нашу думку, спирається на дві принципово важливі тези. Перша з них – концепція
цілісно, аргументовано, з опертям на системно представлені факти й пошанування до
конкретної історії свого народу представила розвиток літературного слова. Концепція
об’єднує розроблені лінгвістикою критерії хронологічності, стадіальності, об’єктивних
форм словесної культури, внеску творця слова в цілісну світоглядно-естетичну модель
вербалізації свідомості, що є водночас антропологічною і дифузною щодо народної словесної культури та взаємозв’язку з іншими культурами.
Друга підсумкова теза позначена особистістю дослідника, його чесним і непересічним талантом, високою етичністю, яка вплинула на моральний клімат української лінгвістики всієї другої половини 20 ст. й початку нового століття. Фахові характеристики і
характеристики українського інтелігента невід’ємні в цьому випадку від запропонованої
В.М. Русанівським концепції, яка є основною в університетських курсах при пізнанні
історії української літературної мови. І, переконані, з часом вага концепції буде все більшою, а проблематика підручника актуальнішою.
Важливо, що науковий доробок академіка В.М. Русанівського не залишився тільки
знаком часу, в якому жив і творив український мовознавець. Співмірний із ідеями і досвідом Київської історико-філологічної школи, лінгвістичний результат його творчої діяльності визначив перспективу сучасної національної філології.
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